
Verslag Kamp Opleidingen 2019, thema: Op een onbewoond eiland 

 
Vrijdag 6 september; 

Ja we mogen! Op weg naar Otterlo voor het 16de Kamp Opleidingen, in de Woudegge. De 

aanwezige begeleiders werden opgesplitst in ‘boodschappers’ en ‘versierders’. De 

boodschappers gingen naar de Lidl te Ede voor de grootste partij boodschappen. Met 

vier karren door de Lidl lopen, trekt wel de aandacht. Na een kort bezoekje aan de 

Jumbo waren de boodschappen binnen.  

Bij terugkomst op locatie was de accommodatie al flink volgehangen met 

feestverlichting, vlaggetjes en andere versiersels. Trudy maakte drie heerlijke soepen 

en deze werden met smaak, samen met een broodje, opgegeten door de aanwezigen.  

Vanaf 19:00 uur kwamen de eerste kampgangers aan. Nadat alle ouders/verzorgers weer 

naar huis waren, kon het kamp echt beginnen.  

Na het welkomstwoord en het voorstellen van de kampbegeleiders werd er een uitleg 

gegeven over het ´Rodedraadspel´ tijdens het weekend. Met 

allerlei spellen konden munten verdiend worden. Deze konden weer 

gebuikt worden om spullen te kopen om van  eiland naar eiland te 

hoppen. Je begint op een kaal eiland en kunt eindigen op het meest 

luxe eiland ter wereld. 

De teamindeling was al gemaakt en de kinderen werden per team aan 

een tafel gezet. Elk team had een eigen naam, de naam van een 

eiland. Maar welk eiland? 

Om daar achter te komen moest er een spel gespeeld worden in het 

bos, ‘Raad je eiland’. In het bos hingen allerlei aanwijzingen waarmee het team zijn 

eilandnaam kon raden. De eilandnamen waren: Texel, Hawaï, Curaçao, Ibiza, Madagaskar 

en Kreta.   

Na afloop van dit spel moest er een yell bedacht worden. Na een 

hapje en een drankje was het tijd voor het nachtspel, het 

letterpakkenspel. Per team is er een kind met een letterpak. Bij de 

zes posten in het bos kregen de teams vragen waarvan de 

antwoorden, verstopt tussen fopantwoorden, op het letterpak 

stonden. Omdat alles nogal snel verliep werd er nog een nachtspel 

gedaan, het douanespel.  

 

Zaterdag 7 september 

Voor de begeleiding was het vroeg opstaan om te ontbijten, 7:30 uur. Er stond een 

drukke dag gepland wat betreft Sport&Spelactiviteiten. De begeleiders moesten eerst 

ontbijten. Daarna waren de kinderen aan de beurt. Aangezien we een jarige in ons 

midden hadden werd er natuurlijk eerst even 

gezongen voor Anna-Lynn. Een gedeelte van de 

begeleiders gingen voorbereidingen treffen voor 

de spellen deze ochtend. Het begon deze morgen 

met Bingo. Elk team kreeg bingokaarten. De 

bedoeling was dat je het nummer dat je nodig 

hebt wegpakt uit de zone van de andere teams.  



Er waren drie rondes die steeds iets moeilijker werden. Bij de laatste ronde hadden 

meerdere teams dezelde nummers.  

Na een korte pauze met wat drinken en een appeltje was het volgende spel aan bod, 

ballonnenroof. Er zijn zes teams en zes kleuren ballonnen. Elk team moest één  

(in het bos verstopte) ballon van elke kleur opzoeken en 

afgeven bij de begeleider van  zijn team. Het team dat als 

eerste alle kleuren had was de winnaar. Er werden 

meerdere rondes gespeeld. Ook werden teamleden aan 

elkaar vastgebonden en moesten ze samen op zoek. Dat 

maakte het wel wat moeilijker.  

 

 

Tijd voor de lunch en daarna wat vrije tijd voor de kampgangers. In de tussentijd waren 

de ‘vossen’ voor de vossenjacht binnengekomen.  

Zij werden in de keuken opgevangen en kregen uitleg over de vossenjacht. Kinderen 

lopen een route door het bos. Zij krijgen een fotocollage mee met letters. Tijdens hun 

wandeling, komen zij de foto´s tegen en ze komen ook de ‘vossen’ tegen.  

Wanneer zij de letters passend bij de foto, en de letters van de vossen, op de juiste 

plek zetten komt er een vraag uit.  

De kinderen kregen hierna vrije tijd om te spelen en te douchen. De begeleiders gingen 

zich storten op het klaarmaken van de BBQ en de gezonde hapjes die erbij horen.  

De ‘vossen’ bleven ook voor de BBQ.  

Tijd voor de feestavond met enkele spellen. Het begon met het spel ´Lekker slim´. Er 

werden vragen gesteld aan drie ´lekkerslimstellen´.  

 

 

 

 

 
 Team 1                  Team 2         Team 3 

De bedoeling is dat de kinderen inschatten voor welk van de antwoorden het 

´lekkerslimstel´ kiest. Daarmee konden weer munten gescoord worden. Hadden de 

kinderen het goed ingeschat dan kregen ze een stempel. Hoe meer stempels, hoe meer 

munten.  

Het volgende spel was weer in het bos, ´Vind je eiland’, een soort van kwartet. Alleen 

moest je wel een volgorde aanhouden. Als je bijvoorbeeld Kreta 2 wilde moest je wel 

Kreta 1 kunnen laten zien. De kaarten konden verkregen worden bij de kampbegeleiding 

die zich verstopt hadden in het bos. 

 

Zondag 8 september 

De laatste dag alweer. Na een wat verlaat ontbijt moesten de kinderen klaar staan voor 

opnieuw een drukke dag met sport en spel.  

Tijd voor het spel ‘Bouw je eigen eiland’. De kinderen kunnen kiezen uit zes spellen om 

kaartjes te winnen. De spellen zijn individueel te spelen. Door middel van deze kaartjes 

kunnen de teams in de pauzes voorzieningen kopen om hun eiland op de bouwen. 



Tijdens het ontbijt waren de zes spellen klaar gezet, te weten: 

Aanmaaklimonadepong, Frisbee met zwemband, 

Skippyballenrace, Hawaï-race, Onthoudspel en Bekers stapelen 

(teamspel).  

Na enkele rondes werd het extra 

spannend gemaakt doordat er 

struikrovers in het spel kwamen die de 

kaartjes mochten afpakken. Na elke ronde was er tijd om je 

kaarten in te wisselen.  

Het uiteindelijke doel was natuurlijk het bereiken van het 

grootste en meest luxe eiland. Helaas is dat niet gelukt door de 

teams. Uiteindelijk is team 2 de winnaar geworden van het ‘Rodedraadspel’ doordat zij 

als eerste het voorlaatste eiland hadden bereikt. 

De begeleiders van het kamp hebben daarop besloten het meest 

luxe eiland maar te kraken.  

Alvorens te gaan lunchen moesten de slaapzalen opgeruimd 

worden. Iedereen kon zijn spullen buiten neerleggen. Na de 

lunch was het wachten op de ouders/verzorgers. 

 

Al met al was het weer een zeer geslaagd kamp waarbij we 

menig regenbui hebben misgelopen. Alles liep weer gesmeerd, er 

is niet één wanklank geweest. Allemaal bedankt, kampcommissie, 

kampbegeleiders en de kampgangers natuurlijk.  

 

Op naar 2020, en wel op 4, 5 en 6 september op dezelfde locatie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag en foto’s Theo Heemstra.  

Via de mail ontvangen de kampgangers, de begeleiders en de kampcommissie een link naar de foto’s van 

afgelopen weekend. 


