
Kampverslag dag 3 

Boerenzeskamp! In teams van 4 (en één van 3) gingen de 

kinderen met elkaar in duel voor de winst. Aan het skilopen met 

klompen, touwtrekken, kruiwagenrace, waterdragen, 

rupsbandlopen en skelterrace werd enthousiast meegedaan. Bij 

het ene team vlotte het samenwerken in teamverband met de 

combinatie van slaaptekort beter 

dan bij het andere team.       

Desalniettemin was het een zeer 

geslaagde middag met spelen die 

veel van de kinderen nog nooit 

eerder hadden gespeeld. Bij de 

kruiwagenrace gebeurden er een 

hoop ongelukken, iemand in een 

kruiwagen vervoeren bleek toch 

lastiger dan verwacht. Tijdens de 

skelterrace vloog er daarentegen 

niemand uit bocht, en de race 

werd door iedereen zonder 

ongelukken uitgereden. Max Verstappen is er niks bij (zeker 

gezien zijn laatste race      ). Na de zeskamp was Ermia niet van 

de skelter af te slaan.  Door het vele skelteren kreeg hij het 

natuurlijk enorm warm, waarna juf Dani besloot hem tegemoet 

te komen door een hele emmer water over hem heen te gooien. 

Na de boerenzeskamp was het tijd voor vrije tijd. Iets waar de 

kinderen nog het meeste van genieten. Een aantal kinderen 

sprongen heerlijk op de trampoline (wij wisten niet dat een 

trampoline nog zo populair was bij onze bijna-pubers), anderen 

hingen op hun kamer, er werden balspellen gedaan, 

gebadmintond en getafeltennist. Kortom, iedereen 

vermaakte zich prima!  

Plots riepen Chalyssa en Joany: ‘juf, juf! We hebben 

een baby vogeltje gevonden!’. En jahoor, daar in de 

handen van Joany zat een klein babyvogeltje. Hij kon 

nog niet vliegen. We hebben hem even in het gras 

laten zitten, maar na nader onderzoek bleek er toch 

meer met het vogeltje aan de hand te zien. Zijn snavel 

stond geschaard, waardoor voor zichzelf zorgen 

onmogelijk bleek. Na kort overleg met de 

dierenambulance, die hem niet kwam ophalen, besloot 

de groep om zich over het vogeltje te ontfermen en 

hem te adopteren. Vogeltje werd omgedoopt tot 

‘Birdy’ en Sam, Chalyssa en Naina hebben de grond 

doorgespit op zoek naar wormen. Chalyssa had 

inmiddels een doos gevonden waar Birdy even in 

mocht wonen en juf Dani gaf haar handdoeken op om 



een warm bedje te creëren. De 

wormen bleken schaars, maar na 

flink wat gegraaf zijn er toch twee 

wormen gevonden die oany in 

stukken heeft gehakt. Birdy was erg 

hongerig en heeft de wormen lekker 

verorberd. Ondertussen waren juf 

Wilma en juf Mariska onderweg en 

al bijna in Ermelo. Na kort 

telefonisch overleg besloten zijn 

meelwormen te gaan halen bij de 

dichtstbijzijnde dierenwinkel. Dit 

bleek makkelijker gezegd dan 

gedaan want ze hebben het centrum 

van Ermelo meerdere malen 

doorkruist, de spoorwegovergang vier keer links en vier keer rechts overgestoken, maar uiteindelijk 

kwamen zij, een uur laten dan de planning, toch heelhuids aan op het kampterrein. Birdy vond ook 

de meelwormen erg lekker. Het was best een strijd onder de kinderen wie hem wanneer mocht 

voeren. Joany bleek de moederrol over te hebben genomen, want zodra Birdy op haar hand zat zag 

je hem zichtbaar relaxen.  

Na de zorgen voor Birdy hebben we met de hele klas ‘Wie is 

de mol’ gespeeld, georganiseerd door meester Joël. Maar 

voordat iedereen op het grote veld stond, gooide Ermia nog 

een waterkan over het hoofd van juf Dani. Want, wie de baal 

kaatst…       Bij ‘Wie is de mol’ werd de integriteit van de 

leerlingen getest tijdens spellen waarbij samenwerking van 

groot belang was. Per groep van 5 a 6 kinderen was er 1 

‘mol’, die zoveel mogelijk minpunten probeerde te scoren. 

De ‘mollen’ deden it op een sluwe en slinkse manier! Na het 

spel was het tijd om jezelf klaar te maken voor het galadiner! 

De kinderen hebben allemaal hun meest prachtige outfit uit 

de kast getrokken, de haren van de mannen zaten strak in de 

gel, de haren van de dames werden gekruld en gestyled, de 

gezichten met make-up versierd en iedereen zag er 



daadwerkelijk prachtig uit. 

 

Helaas hadden de meeste kinderen niet echt zin in het eten omdat zij al de hele dag dachten dat er 

zuurkool werd geserveerd. De oplichting was groot 

toen zij erachter kwamen dat de zuurkool eigenlijk 

een driegangen diner met vooraf soep, als 

hoofdgerecht een broodje hamburger met gebakken 

aardappeltjes en toe roomijs met slagroom en 

chocoladesaus bleek te zijn! Phieuw! Iedereen heeft 

heerlijk gesmikkeld, de gezelligheid was groot en 

toen bleek dat je zelfs voor een tweede keer 

slagroom en chocoladesaus over je ijs heen kreeg 

kon het feest niet meer stuk. Dank aan juf Mariska 

en juf Wilma, die ons team fris en fruitig kwamen 

versterken, de keuken voor ons hebben opgeruimd 

en deze overheerlijke maaltijd hebben bereid! 

 

 

 

 

 



Na het eten 

haalden meester 

Thijs en juf Dani 

de 

benodigdheden 

voor het 

kampvuur op, 

waarna deze 

werd aangestoken en de marshmellows rijkelijk werden geroosterd. 

Want wie lust dat nou niet?  

 

 

 

 

De gezelligheid duurde voort, de karaokemuziek ging aan, er werd 

alvast gedanst, zelfs nog voor de disco daadwerkelijk begon.  

 

 

Tijdens het kampvuur was er ruimte om de kinderen die de dag ervoor nog niet op spooktocht waren 

geweest, hun griezelnacht te bezorgen. Meester Thijs en juf Dani lagen 

wederom in een deuk, want wat kunnen sommige kinderen hard gillen! 

Jaloe en Naina spanden de kroon, maar de jongens konden er ook wat van. 

Toby en Ditjarno sleepten elkaar er hand in hand doorheen, wat ook wel 

heel aandoenlijk was om naar te kijken.  

Toen de spooktocht door iedereen was 

afgelegd was het eindelijk echt tijd voor de 

disco. De gedraaide muziek was niet de 

favoriete muziek van de juffen en meesters, 

maar gelukkig hadden zij hun oordoppen bij 



zich      In het begin werd er nog volop gedanst en 

meegezongen, maar toen we voor de tweede keer op 

onze vingers werden getikt door de kampbeheerder in 

verband met geluidsoverlast (OEPS), en de muziek 

daardoor een stuk zachter moest, kakten de meeste 

kinderen behoorlijk in. Toch hebben ze het nog 

volgehouden om 2 uur als zombies naast elkaar op de 

bank te zitten en muziek te luisteren. En ook al werd 

er flink gegaapt, wilde niemand degene zijn die als 

eerste naar boven ging.  

Het vogeltje werd toegedekt met een handdoekje 

voor de nacht, de jongens probeerden nog stiekem uit 

te breken, Ronarviëne werd even kort buiten het 

kampgebouw gesloten door meester Thijs (‘ik zal het 

nooit meer doen meester en juf’), Hadya, Tuana en 

Lindsay hebben nog tot in de late uurtjes boven zitten 

kletsen, maar uiteindelijk viel iedereen moe maar 

voldaan in slaap. 

De volgende ochtend was om 8 uur (lees kwart over 9) het kamphuis nog steeds gehuld in akelige 

stilte. Zelfs meester Joël lag nog op 1 oor. De kinderen werden zachtjes wakker gemaakt (Yes! 

Eindelijk geen bootcamp!) en meester Joël was degene die als laatste wakker werd. Na een relaxed 

ontbijtje met onder andere een gekookt eitje, werd er rustig opgeruimd en was er nog even tijd voor 

wat vrije tijd. Juf Dani had nog even gewacht met het brengen van het  verdrietige nieuws, ’s nachts 

bleek het vogeltje, 

gelukkig rustig in zijn slaap, 

te zijn overleden. Een 

aantal ontfermden zich 

over ‘ons’ vogeltje, en 

hebben een prachtig graf 

voor hem gemaakt, 

compleet met bloemetjes 

en een gedenkbordje. 

Straks is het alweer tijd om 

naar huis te gaan, maar als 

alles op tijd is opgeruimd 

doen we eerst nog een 

potje slagbal. 

Hieronder nog een paar 

leuke wist-je-datjes.  

Tot straks! Groetjes van de kampleiding! 

 

 

 



Wist je dat… 

Ditjarno er heel schattig uitziet als hij slaapt? 

Myrthe als enige een horloge bij zich had en ook als enige wist hoe laat het was. 

Chalyssa bij Ermia slagroom in zijn gezicht heeft gegooid? 

Anouk een echte karaoke queen is? 

Ronarviëne heel goed de regie kan houden over de jongensafdeling en ervoor zorgt dat iedereen zijn 

troep opruimt? 

Jaimy wanneer zij pasta en nasi krijgt veel minder honger heeft dan wanneer het een broodje 

hamburger betreft? 

Lina haar galajurk zo mooi is dat zij hem tot aan het middaguur de volgende dag non-stop heeft 

gedragen (ja, ook tijdens het slapen)? 

Naina heel bang was tijdens de spooktocht maar wel glibberige wormen uit de aarde durft te 

trekken? 

Dayvauhn moeite heeft met opstaan maar wanneer hij eenmaal is opgestaan geen seconde meer kan 

stilstaan? 

Jaloe de tweede avond al om 9 uur lag te slapen en daardoor als enige nog een beetje uitgerust was? 

Danilo voor zijn verjaardag een jaarabonnement voor JumpXL zou moeten krijgen, omdat vanaf 

moment 1 de trampoline hier zijn beste vriend was? 

Sanne tijdens de spooktocht de steun en toeverlaat was voor Chalyssa, en je echt zag dat ze daar 

haar eigen angsten opzij zette? 

Tuana tijdens de kruiwagenrace keihard door Ronarviëne over het veld werd geraced? 

Mika dans en shuffle-koning van de disco was? 

Joany zich tot moedervogel ontpopte en met ziel en zaligheid voor onze babyvogel heeft gezorgd? 

Ermia aan het begin van de week het hardste riep dat hij iedereen ging pranken maar uiteindelijk zelf 

het vaakst geprankt is? 

Hadya meer een nachtmens dan een ochtendmens is? 

Emma heel boos was tijdens de eerste morning-bootcamp en dreigde naar huis te lopen als dit de 

volgende ochtend weer zou gebeuren (maar toch de volgende dag braaf mee deed)? 

Senna zelfs na korte nachten en met chronische vermoeidheid nog steeds vriendelijk en behulpzaam 

is als altijd? 

Sam bij de morning-bootcamp 20 extra rondjes rende en zich nooit heeft laten kennen, hoe moe hij 

ook was. 

Lindsay haar rolstoel voor haar een zegen is maar een vloek voor de enkels van de kampleiding bleek 

te zijn? 

Brian het liefst de hele dag weerwolven speelt? 



Toby, tegen verwachting van de kampleiding in, toch stiekem is uitgebroken naar de meisjes (Ja, 

meerdere keren)? 

 


