
Kamp Opleidingen 2018 
 

VRIJDAG 7 SEPTEMBER; 

Eindelijk, na maanden van voorbereidingen is het dan zover, het 15de kamp Opleidingen 

met als thema, hoe kan het ook anders, PARTY! 

Vrijdag waren enkele leden van de kampcommissie en begeleiders al bijtijds aanwezig op 

de nieuwe kamplocatie de Woudegge te Otterlo. Één deel ging boodschappen doen en de 

anderen stortten zich op het versieren van de locatie. Na één uur shoppen kwamen we 

met 4 karren bij de caissière aan van de Lidl. Ze werd een beetje zenuwachtig van de 

hoeveelheid boodschappen. Daarna werden bij de Jumbo de overige boodschappen 

gehaald, weer een kar vol! 

Terug naar de locatie waar een en ander al versierd was. De boodschappen opruimen en 

een hapje eten. De soep van Trudy ging er best in samen met de broodjes.  

Veel te vroeg kwamen er al kampgangers (na 19:00 uur is aangegeven in het kampboekje) 

we waren dan ook nog volop bezig met de laatste voorbereidingen. Rond 18:45 uur waren 

dusdanig meer kampgangers dat er werd besloten om ze alvast binnen te laten. Gauw 

koffie en thee zetten voor de ouders en limonade voor de kinderen. 

Vanaf 20:00 uur waren de meeste ouders vertrokken. Na een welkomstwoord van Leonie 

en Petra werden de 6 teams gevormd.  

Rode draad dit weekend is het spel Cluedo. Bij bijna 

alle spellen kon je aanwijzingen winnen om het spel 

Cluedo op te lossen. Elk team had een eigen oplossing, 

op zoek naar het grootste feestbeest. Tijd voor het 

eerste spel, Feestminister één oog. De minister liep in 

het bos en bij hem kon je puzzelstukjes ophalen. Als 

je alle puzzelstukjes had en de puzzel had gemaakt, 

wist je de naam van je team. Vervolgens moesten de teams een teamyell bedenken. 

Hierna werd nog een nachtspel gespeeld, het Douanespel. Nu met feestartikelen als 

smokkelwaar. 

 

ZATERDAG 8 SEPTEMBER; 

Vroeg opstaan deze morgen voor de begeleiders, 7:30 ontbijt. Veel te doen vandaag. Na 

het ontbijt is er een zeskamp met de volgende onderdelen: Engelse kledingrace, 

Vliegend tapijt, Spelen met Pluto, Slurvengevecht, Heksen tegen de prinsessen en 

Rapunzel. Met deze spellen konden aanwijzingen worden verdiend voor Cluedo.  

Na wat drinken en een krentenbol was het tijd 

voor een Levend Ganzenbord. In het bos en op het 

veld waren de nummers 1 tot en met 60 

opgehangen/neergelegd. Middels het gooien van 

een dobbelsteen moest het parcours afgelegd 

worden. Tussendoor moesten allerlei opdrachten 

verricht worden, bijvoorbeeld koekhappen, 

rebussen oplossen, dansen op Snollebollekes lied 

‘LinksRechts’ e.d. Ook was er tussendoor drinken 

en een hapje, een soort wandelende lunch. 



Na dit spel kregen de kinderen een klein uurtje vrij tijd om te spelen of te rusten.  

Vervolgens was het tijd voor het Levend Stratego. De bom werd een confettikanon en 

de vlag werd een Hawaïslinger. Ook de andere onderdelen kregen de naam van een 

feestartikel. 

 

 

Zoals gebruikelijk gaan we op zaterdag barbecueën. Dus werden er tijdens het 

opstarten van de bbq volop tomaten, komkommers en stokbroden gesneden. Er was 

voldoende vlees om op de bbq te leggen en het werd met smaak opgegeten. Ook door de 

voorzitter van Aquarijn, Rens Wisselo. Hij was deze middag aanwezig op uitnodiging van 

de kampcommissie.  

 

Nadat iedereen haar/zijn buikje had vol gegeten werd de zaal omgebouwd voor de Bingo 

met leuke prijsjes. Menigeen had zich al 

omgekleed voor de carnavalsavond. Deze avond 

zou een jury de teams beoordelen op inzet en 

kleding. Daarmee waren weer aanwijzingen te 

verdienen. Er waren deze avond diverse spellen, te 

weten Limbodansen, JengaXL, Lepelspel, Mikado 

XL en de Spiraal.  

Voor de stoelendans was deze avond helaas geen 

tijd meer. Er moest ook nog een nachtspel 

gespeeld worden, Vind de zwemjuffen en meesters. Denk hierbij aan een soort van 

kwartet. Enkele kinderen waren echter al naar bed. Na het spel was iedereen zo moe dat 

de rest op tijd in bed lag.  

 

ZONDAG 9 SEPTEMBER;  

Zondag is meestal een ‘uitslaapdag’ voor zowel begeleiders als de kampgangers. De 

leiding ontbeet om 8:30 uur en de kinderen zouden om 9:00 uur moeten ontbijten, dat 

werd uiteindelijk 9:30 uur.  

Het eerste spel deze ochtend was het 

Identiteitskaartenspel. Voor elke kampganger was 

een identiteitskaart gemaakt. Naast naam en 

geboortedatum staat op de kaart de leeftijd en 

het aantal behaalde diploma’s of het bad waarin 

het kind zwemt. Elk team kreeg de 

identiteitskaarten van een ander team. Door 

middel van aantikken en ruilen van identiteitskaarten moest je je eigen identiteitskaart 

in handen zien te krijgen. Het team dat als eerste alle eigen identiteitskaarten had, 

kreeg de meeste aanwijzingen voor Cluedo.  

Het laatste spel dit weekend was de natte vijfkamp. Nadat de kinderen waren 

omgekleed, kregen ze een uitleg over de vijfkamp met de volgende onderdelen:  

Manneke Pis, Aapje nat gooien, Donald Duck onderbroekenrace, Twee emmertjes water 

halen en Sterkste piraat (touwtrekken 1 tegen 1 boven een zwembadje).  

Het werd, zoals verwacht, een natte boel. 



Na afloop ging iedereen zich afdrogen en omkleden. De eigen spullen moesten opgeruimd 

worden en de tassen naar buiten. Tijd voor de lunch. Er was nog genoeg vlees over van 

de BBQ en dat was inmiddels al gebakken. Dit werd nogmaals smakelijk gegeten. Na de 

lunch was het tijd voor de afsluiting met de prijsuitreiking. Uiteindelijk werd team 2 de 

winnaar. 

 

Al met al was het weer een SUPER KAMP. Het weer zat ons mee en er zijn geen gekke 

dingen gebeurt. Dus de kampcommissie kan terugkijken op een geslaagd kamp.  

Komt er een 16de kamp Opleidingen in 2019? JA WEL! Deze locatie, de Woudegge, is al 

weer vastgelegd voor 2019. De data zijn 6, 7 en 8 september 2019.  

Zet maar vast in je agenda en blokkeer dit weekend voor het 16de Kamp Opleidingen. 

 

Mede namens de kampcommissie en de overige begeleiders allemaal bedankt! Het was 

een geweldig weekend. 

 

 

 

PS: Je krijgt nog informatie over hoe we het met de foto’s gaan doen. Er komt in ieder 

geval geen DVD. 

 

Theo Heemstra  
(foto’s en verslag) 

 


