
Verslag Kamp Opleidingen 2020 

 

Extra overleg was nodig om een besluit te nemen over het wel of niet door laten gaan 

van het Kamp Opleidingen 2020. Uiteindelijk was het besluit; we gaan wel.  

Er moesten veel extra maatregelen genomen worden ten behoeve van de hygiëne ter 

plaatse, zoals bijvoorbeeld goed ventileren van de slaapzalen. Ook hebben we de 

aankomst en vertrektijden gespreid. Daarnaast moesten we een protocol opstellen en 

deze delen met alle kampgangers en ouders/verzorgers. Zodat iedereen op de hoogte 

was. Het was dus wel een start die behoorlijk ingewikkelder en tijdrovender was dan 

anders. 

 

Vrijdag 4 september 

Zo kwam het dus dat we vrijdag 4 september rond 14:00 uur bij de kamplocatie, de 

Woudegge in Otterlo, stonden. Een gedeelte ging boodschappen doen en de overige 

aanwezigen zijn gestart met het ‘aankleden’ van de 

kamplocatie. Tevens werd er een partytent geplaatst zodat 

we wellicht buiten konden ontbijten, lunchen en dineren. 

Achteraf bleek dat toch een beetje te koud.  

De aankomsttijd was opgesplitst in twee blokken. Er was 

koffie/thee met een koekje voor de ouders/verzorgers. Om 

20:00 uur gingen de laatste ouders/verzorgers naar huis en 

waren we compleet. Jammer genoeg op één kampganger na. Hij was ziek geworden en kon 

helaas niet komen.  

Na een korte intro werden de kinderen in een team geplaatst, genummerd van 1 t/m 6. 

Vervolgens werd er een spel gehouden, bankbiljetspel, waarmee de teams de kleur van 

hun team konden bepalen. De teams moesten enveloppen, met hun teamnummer erop, in 

het bos zoeken en verzamelen. Zo zouden ze er achter 

komen wat de  kleur van hun team zou zijn. Vervolgens 

mochten de teams een eigen naam bedenken en een 

teamyell. Deze yells waren weer erg creatief. De teams 

kregen hierna uitleg over het rode draadspel van dit 

weekend, Wie is de mol? 

De bedoeling van het rode draadspel is dat de teams hints gaan verzamelen door spellen 

te spelen en zo veel hints te vinden of te verdienen.  

Deze avond werd er nog een laserspel gedaan. Er moest een route worden afgelegd en 

daarbij moest je voorkomen dat je geraakt werd door een laserstraal. Werd je geraakt 

dan moest je en jouw team opnieuw beginnen. Het team met de snelste tijd kreeg de 

meeste hints.  

 

Zaterdag 5 september 

Het was een natte ochtend die gelukkig gauw over ging naar droog en zonnig weer. Na 

het ontbijt voor de kampleiding mochten de kampgangers ontbijten. Een deel van de 

leiding ging spullen klaarzetten voor een zeskamp. Dit keer is gekozen voor een Oud 

Hollandsche Zeskamp. De volgende spellen werden klaar gezet: spijkerbroek hangen, 

spijker poepen, kaas dragen, klompen gooien, eier lopen en zaklopen.  



Na drie spellen was het tijd voor een pauze met een hapje en een drankje. Vervolgens 

werden de overige drie spellen gedaan. Hierna kregen de kinderen wat vrije tijd. Iets 

dat door het RIVM ook werd aangegeven in een van haar protocollen.  

Deze tijd werd door de leiding gebruikt om enkele spellen uit te zetten. Er moest een 

escaperoom gebouwd worden en een route voor voetgolf.  

Na de lunch werd er steeds een team geroepen om een van bovenvermelde spellen te 

doen. De overige teams konden datgene doen wat ze leuk vonden behalve in de 

slaapzalen rondhangen. Dat mocht nou net niet en dat blijkt iets te zijn wat ze graag 

doen. Ze waren zelfs zo slim dat ze via het raam de slaapzaal in gingen.  

En dan staat er ineens een snackkar op het terrein. De 

kinderen mochten onbeperkt frites eten en snacks 

uitkiezen. Velen zijn meerdere keren naar de snackkar 

gelopen en iedereen was het er over eens; lekkere frites en 

heerlijke snacks van goede kwaliteit. 

Het was eens iets anders als de laatste jaren gebruikelijke 

BBQ en het gaf de leiding wat extra rust. 

Na het eten kregen de kinderen vrije tijd om te spelen, douchen en klaar te maken voor 

de feestavond, casinoavond. Bij de volgende ‘casinospelen’ waren fiches te winnen of te 

verliezen; zessen gooien, black jack (21 -en), balletje balletje, roulette, keno, 

hoger/lager en de fruitmachine. 

De avond begon met de feestelijke binnenkomst van de veelal feestelijk geklede 

kampgangers. Met een glas (kinder)champagne in de hand gingen ze op de foto. Iedereen 

kreeg een bakje met fiches en kon daarmee gaan gokken. De 

opzet was natuurlijk dat je  zoveel mogelijk fiches wint voor 

jouw team. Het team met de meeste fiches aan het einde 

van de avond kreeg de meeste hints voor het Rode 

draadspel. Het werd een gezellige avond waarbij lekkere 

hapjes werden geserveerd.  

Als nachtspel had de kampleiding nog een ‘Wie is de mol 

stratego’. Doel van het spel in het kort; Snel de vlag van de tegenpartij vinden en naar je 

eigen begeleidende kampleiding te brengen.  

 

Zondag 6 september 

Zoals gebruikelijk op de zondagen van het kamp werd iedereen later wakker. Daardoor 

werd het een laat ontbijt voor de kampleiding en de kampgangers daarna. Daarvoor 

moest wel eerst iedereen uit haar/zijn bed komen. Dat is op zondagmorgen elk jaar toch 

wel een probleem.  

Tijdens het ontbijt van de kampgangers werd door een deel van kampleiding het 

volgende spel klaar gemaakt, Levend Peking mysterie. 

Dit spel is gerelateerd aan de bekende vossenjacht. In dit spel komen de kinderen 

achter de waarheid. Wie is de mol en welke hints kan je wel of juist niet gebruiken? Het 

is de bedoeling dat de kinderen in eigen teams op zoek gaan naar de acht posten die 

verstopt zijn in het bos. Elk van deze posten heeft een aanwijzing die leidt naar de 

oplossing. De aanwijzingen kunnen worden opgeschreven in een notitieboekje. 

Uiteindelijk zouden alle teams achter de identiteit van de mol moeten komen.  

 



Na dit spel kregen de kampgangers de tijd om hun spullen bij elkaar te rapen en in te 

pakken. Dit onder toezicht van kampleiding. Daarna konden de kamers meteen 

aangeveegd worden.  

Tijd voor de laatste lunch met een gekookt eitje erbij. 

Na de lunch zou de winnaar bekend worden gemaakt van het Rode draadspel, Wie is de 

mol?  

Het team dat uiteindelijk heeft gewonnen was 

team 3, Gefeliciteerd! 

Zij kregen een prijsje in de vorm van een frisbee 

met snoep. Voor alle kampgangers was er nog iets 

lekkers. De kampgangers werden weer in twee 

tijdsblokken opgehaald door de ouders/verzorgers.  

 

 

Het was al met al een heel gezellig weekend. Dit ondanks alle coronamaatregelen die we 

hebben moeten treffen. De weergoden waren ons weer goed gestemd met overdag 

regelmatig een zonnetje en lekkere temperaturen.  

De kampcommissie is al zeker een half jaar bezig met de voorbereidingen voor dit kamp. 

Door corona is ook wel even nagedacht over het wel of niet doorgaan in 2020. Men is 

echter doorgegaan met het voorbereiden en uitwerken van spelletjes in de hoop dat alle 

maatregelen, in maart genomen, zouden versoepelen. 

Dit alles heeft geleid tot een prachtig weekend voor de kampgangers en de kampleiding. 

Een extra woord van dank aan Rita en Bert, omdat zij ‘lastminute’ zijn gekomen om te  

kunnen helpen op de kamplocatie. Om diverse redenen waren enkele leden van de 

kampleiding niet het hele weekend aanwezig.  

 

 
Verslag en foto’s  

Theo Heemstra 

 

 

 

 

 


