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Even voorstellen! 
Twee nieuwe bestuursleden, pag 4 en 9



Het zijn altijd van die ‘tussenmaan-
den’ voor mijn gevoel. Januari en
februari hangen zo’n beetje niets te
doen. Wachtend tot de lente zich in
maart weer aandient. Toch wordt er
bij mij in deze maanden het kamp -
gevoel weer sterker aangewakkerd. 
Als een dieselmotortje begint alles
langzaamaan weer te komen. De
namen van de staf zijn bekend. De
gezichten – ook al heb je sommigen 
1 keer gezien – ook. De eerste staf -
bijeenkomst wordt gepland en de
Whatsapp-groep is steeds vaker
gevuld met (on)zinnige kampzaken.

De kampenweken zelf zijn inmiddels
ook gevuld. Na een spannende zondag-
middag heeft ruim 85% van de aan -
gemelde deelnemers een plekje gekre-
gen in één van de kampen. Met nog
een paar maanden voor de boeg moet
het de afdeling Deelnemers vast luk-
ken dit percentage nog flink op te

schroeven. Voor de nieuwe secretaris
en bestuurslid Leiding is het ook een
spannende tijd. Wie ze zijn lees je in
deze Opzet.

Allemaal veel plezier en succes met de
voorbereidingen!

Leon Krijgsman
Hoofdredacteur “Opzet”
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De Zolder zat flink vol met groentjes,
die allemaal keken en luisterden naar
wat de diverse bestuursleden over het
draaien van een kamp te vertellen 
hadden. Voor de doorgewinterde
LCKV-er een bekend relaas maar het
blijft toch altijd weer leuk om (nieu-
we) bestuursleden enthousiast over al
die kampzaken te horen praten. 
De nieuwe promotiefilm werd ook 
vertoond. Alhoewel nog steeds in con-
cept - er gaan nog wat zaken verande-
ren - ziet deze er leuk uit. Hij werd dan
ook positief ontvangen door de aan-
wezigen.

Na de inschrijving - waar opvallend
veel groenen van te voren al een kamp

hadden geregeld en maar weinigen
echt op zoek moesten - was het tijd
voor een hapje, drankje en praatje.
Wij vonden het weer gezellig. Maar
hoe ervaart zo'n groentje dit eigenlijk?
We vroegen het vier nieuwe stafleden.

Rachel: 
De nieuwjaarsreceptie was weer erg
gezellig! Altijd weer leuk om iedereen
te zien (met kinderen hihi). Ik vond de
speech van Marjoleine erg goed en ook
de hapjes van de Vrienden van vielen
goed in de smaak (blauwe kaas!!!).
Mijn voeten waren aan het eind wel
redelijk bevroren maar ach, je moet er
iets voor over hebben.

Fraukje:
De nieuwjaarsborrel was gezellig. Heb
weer oude bekenden gezien en het
LCKV-gevoel is weer flink aangewak-
kerd. Gelukkig was er een lekker
drankje bij. Hey we hebben nu een
vrouwelijke voorzitter! De speech is
niet belangrijk.

Naomi:
Ik vond de nieuwjaarsreceptie erg
gezellig. Ik vond de nieuwjaars-speech
leuk gedaan en het filmpje was onwijs
leuk om te laten zien tijdens deze 
gelegenheid. 
Ik vond dat er wel een gat was tussen
de groenenmiddag en de receptie. Ik
wilde eigenlijk in deze tijd naar huis
gaan, net zoals veel anderen mensen
die naar de groene middag waren
geweest. Ik ben blij dat ik ben gebleven
want na een half uur was alles weer in
volle gang en erg gezellig.

Niek:
Ik vond m'n eerste echte ervaring met
LCKV zeer aangenaam. De groenen
middag was informatief en vooral erg
leuk. Je kreeg al helemaal zin om op
kamp te gaan. Onwijs leuk introductie
filmpje ook! Ik vond het leuk om al
een deel van het kamp team te ont-
moeten en heb er echt al zin in!!

Bea van den Hoed
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Groenenmiddag en
nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 7 januari vond op de
Zolder de officiële inschrijving van
de groene stafleden plaats.
Traditioneel gevolgd door de
nieuw jaarsreceptie voor alle 
leden, vrienden en bekenden 
van de LCKV.
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Tijdens haar eerste kamp als staflid
in 2004 belande ze in het zieken-
huis van Wiltz. Ze was vergeten
dat de beek iets dieper lag dan het
terrein… Ze leerde haar man via
de LCKV kennen en heeft
inmiddels alle functies, behalve
koken, op een kamp vervuld. 
Sinds een paar maanden vervult 
ze de rol van bestuurslid Leiding.
Daarom ‘Even voorstellen: Karen
Albers Bosch’.

Waarom wilde je bestuurslid
Leiding worden? 
Het leek me leuk om mijn werkachter-
grond (als HR-professional) ook bij de
LCKV in te kunnen zetten. Daarnaast
gaan mijn kinderen inmiddels mee
met LCKV en dan kan je ook als ‘ouder’
denken binnen de vereniging. 

Wat worden je taken als 
bestuurslid Leiding?
Belangrijkste is dat we elk jaar vol-
doende en kwalitatieve goede stafle-

den hebben. Daar ga ik me, samen met
de medewerkers van de afdeling, voor
inzetten.

Wat krijgt jouw speciale aandacht?
Mijn medewerkers Catherine en
Jennifer! Dat zijn namelijk toppers.

Heb je al nieuwe plannen of 
ideeën? 
Komend jaar gaan we nadenken over
de opzet van de groeneninschrijving
in combinatie met de lobby die elk

jaar eerder lijkt te beginnen. Verder
willen we in navolging van deel -
nemers de inschrijving van stafleden
verder automatiseren.

Welk terrein vind je het leukst en
waarom?
Met stip op 1: Wiltz, zo afgelegen van
alles, de beek, de mist, de kou..
Kortom helemaal LCKV.
Niet-leuke terreinen zijn er in mijn
optiek eigenlijk niet. Ze hebben 
allemaal hun eigen charme.

Naam
Karen Albers Bosch

Geboren:
28-02-1977 , Den Helder

Woonplaats:
Den Helder

1e kampervaring:
Wiltz, 2004, staf

Even voorstellen
Karen Albers
Bosch
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Vele kinderen (en ouders) zaten
zondag 29 januari in spanning te
wachten op HET mailtje; Gefelici -
teerd, je bent ingeloot voor een
LCKV kamp! 

Ruim 1600 inschrijfformulieren 
stonden klaar om deel te nemen aan
de loting. Ook voor ons was het dit
jaar erg spannend want de kinderen
konden zich inschrijven via een splin-
ter nieuwe inschrijfsite. Op mijn.lckv.nl
kon een account aan gemaakt worden
en kregen deelnemers een unieke
code. De mannen van de IT hebben
ervoor gezorgd dat het er super goed
en hip uitziet!

Om stipt 10:30 uur haalde notaris
Delahaije haar verzegelde melkbus
weer tevoorschijn. Elk jaar worden
hier nog ouderwets pingpongballetjes

uitgetrokken om een startgetal voor
de loting te bepalen. Dit gebeurt
natuurlijk blind! Vervolgens wordt het
officiële gedeelte met de notaris 
afgesloten door het ondertekenen van
de lotings-akte door onze voorzitter
en penningmeester.

Met één druk op de knop is de trek-
kingslijst bekend en worden de deel-
nemers daadwerkelijk over de kampen
verdeeld. En dan is het moment einde-
lijk daar om de mails te versturen naar
de ingelote deelnemers en de reserves.
De meiden van afdeling Deelnemers
zitten klaar om alle mails te beant-
woorden en zoveel mogelijk reserves
alsnog op open plekken te plaatsen.
Ook op de sociale media is het 
gezellig druk met leuke reacties
waarop afdeling Communicatie 
snel reageert.

Kortom, op het pand heerst een leuk
sfeertje!

En dan nu, de cijfers! Van de 1622 kan-
didaten die mee deden met de loting,
zijn er 1310 deelnemers direct geplaatst
voor een kamp. Door het harde werken
van het mail-team hebben we die 
zondag meteen nog 33 kinderen van de
reservelijst naar een open plek kunnen
verplaatsen. Na de loting zaten we dus
op een totaal van 1343 deelnemers. Dit
zijn er 15 meer dan vorig jaar! Op dit
moment stromen er nog steeds veel
mails binnen en zijn we nog druk
bezig met het vullen van open plek-
ken. We zitten nu op een bezetting van
85%! Er zijn dus nog genoeg open
plekken om op te vullen!

Lisa Huivenaar
Bestuurslid afdeling Deelnemers

DE LOTING 2017
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1. Barry

We schrijven het jaar onzes Heeren
1989. Aan het eind van het kampsei-
zoen ligt het terrein in Emst er een
beetje afgelebberd bij. Zes weken lang
kinderkampen trekken hun spoor in
het prachtige stuk natuur van de
“Woeste Berg” en de tenten staan, nog
net niet op apegapen, verweest in de
nu bijna lege zandvlakte. Het is gort-
droog en stoffig allemaal en de
afbraakploeg is blij met de speciale
regeling die er in Emst geldt voor het
afvoeren van het stro uit de strobak-
ken. Een paar honderd meter achter
het kampterrein ligt verscholen tussen
de bomen een klein boerderijtje en

daar gaat het stro naar toe. Het boer-
tje, een tanige gerimpeld oud baasje,
haalt het met zijn antieke trekker ook
nog allemaal voor ons op. Achtervolgd
door een enorme wolk (we weten nooit
of het nou stof is of roet) scheurt hij
over het kampterrein langs de tenten
en laadt de enorme pakketten stro op
zijn kar.

Twee dagen later is het boertje er weer.
Nu komt hij iets brengen. Alle spullen
die hij in het stro heeft gevonden.
“Da’s niks veur in de stal en de eige-
naar’n zul’n dr misschien verdriet om
heb’n”. Hij verbergt beleefd zijn onbe-
grip over hoe het mogelijk is dat die
stadse kinderen zo met hun spullen
omgaan. Het is inderdaad een rijkdom

aan prullaria, variërend
van duur spul tot rom-
mel. Dan gebeurt het. 

Tussen de rommel uit
komt bijna vanzelf een
klein knuffeltje boven te
liggen. Het is een zeer
tot de verbeelding 
sprekend aapje met een
paar priemende oogjes
waarmee hij de afbraak-
ploeg direct inpakt.
Soortgelijke troep wordt
doorgaans direct zonder
pardon weggegooid
maar dit aapje overleeft.
Sterker nog, hij gaat
mee naar huis, krijgt
een naam en wordt het
maatje van een nieuwe
generatie LCKVers. En
hoe mooi wordt loopt
het nu, Barry, want zo
heet hij, begint weer aan
een tweede kampleven.
Met diverse huisgenoten

gaat hij vanaf die tijd onafgebroken
ieder jaar op kamp. Hij geniet er zicht-
baar van en is nooit iets van die prie-
mende glans in zijn oogjes verloren.
Op alle terreinen in binnen- en buiten-
land is hij geweest en zal in 2017 voor
het eerst mee gaan met het
Wheelerkamp. We schatten dat Barry
ongeveer tussen de 25 en 35 jaar oud
moet zijn en of we dat nou leuk vinden
of niet, ergens moet er iemand van
ongeveer tussen de veertig en vijftig
rondlopen waarvan Barry ook ooit de
knuffel was. En die zoeken we. Barry
wil nu eindelijk dolgraag weten van
wie hij ooit de kampknuffel was en
daar eventjes mee doen waar hij voor
gemaakt is: knuffelen. En dan met een
goed gevoel aanstaande zomer weer
een week naar Terschelling. 

Herken jij Barry? Weet je wie hem
ooit verloren is? Neem contact
met ons op! opzet@lckv.nl

Na een weekje kamp liggen er ieder seizoen weer een boel vergeten 
en gevonden spullen op de Zolder. De meeste zaken komen weer terug
bij de eigenaar. Maar niet altijd. Vooral zaken van stafleden - die per
ongeluk in andere tassen terecht komen - gaan zelfs een beetje zwer-
ven. In SPOORLOOS hebben we aandacht voor DIE dingen. Ben jij iets
kwijt en wil je weten waar het is? Of heb jij juist al jaren iets in je bezit
en wil je weten van wie het is? Mail ons! Wie weet wordt het via de
Opzet opgelost. 
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Ja daar zit ik dan…met een nog
bijna leeg weekend en een deadline
voor de Opzet. Ik mocht een stukje
schrijven over de kadertraining dit
jaar… 

Want na drie jaar hoofdleiding was
het me dan eindelijk gelukt. Ik had vrij
van werk, vrij van thuis en alles gere-
geld…ik kon mee! Voorgaande jaren
kon ik of geen vrij krijgen omdat de
data te laat waren doorgegeven, of ik
had vakantie, maar dit jaar had ik het
dus helemaal voor elkaar. Ik vond het

alleen wel verdacht lang duren voor de
uitnodiging kwam… Misschien omdat
ik dit jaar een jaartje oversla als hoofd -
leiding stond ik niet op de mailinglist
was nog mijn redenatie. Dus een mail-
tje naar leiding en daar was al snel het
antwoord…. De kadertraining gaat dit
jaar helaas niet door ivm te weinig
aanmeldingen… “NIET WAAR!!”
dacht ik. Hoe kan dit. Zoveel DS’en,
zoveel hoofdleiding. Zijn die allemaal
al geweest dan? En hoe zit het dan met
diegene die binnen drie jaar een keer
geweest moeten zijn, omdat dat het

beleid van de LCKV is… En hoe moet
het dan met het stukje dat ik er over
zou schrijven voor de Opzet?
Maar goed, het ging dus niet door…
Geen kadertrainig in 2017. Gelukkig sta
ik wel alvast ingeschreven voor volgend
jaar 9, 10, 11 februari 2018. En aan -
gezien ik dan toch echt wel hoop dat
ik dan eindelijk eens mee kan… En ik
dan ook een beter stukje kan schijven
dan dit…. Wie gaat er volgend jaar
met mij mee op Kadertraining? 

Hennie Verhaar-Kralt.

Kadertraining
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Adjudant
Bladel
Busreis
Chaam
Dagtocht
Diever
Hoofdleiding
Hudo

Joker
Kampverkering
Kampweek
Kantine
Kok
Nahin
Opzet
Slaapzak

Sportknots
Stoumont
Tent
Tentchef
Terschelling
Wheelerkamp
Wiltz

Woordzoeker

Crypto
gram

Verticaal
1. een moe vervelend 

persoon
3. opnieuw gaan
4. het licht in the pocket
5. weg met die natuur-

kleur
7. wimpelstok
8. doet alles in een spel

kaarten
10. tot ziens nare wind
11. culinaire tipi
14. zo laat is het niet echt
15. niet dichtbij bloot zijn
16. een beet van de 

leidinggevende
18. daar is het schoon

Horizontaal
2. klaar met kotsen
6. overleg over sint's stok
9. rijdende zetel
12. springende lesbo
13. turning bitch
17. traptrede in een cirkel
19. een opgeblazen 

rustplaats

20. niet per ongeluk de 
tenten bouwen

21. een lekkernij met een
helder geluid

22. is deze dame beschik-
baar bij de verkoop
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Als deelnemer, tentchef, sportknots
en joker heeft ze inmiddels diverse
kampen beleefd. Sport en spellen
vind ze tot nu toe het leukst; lek-
ker met je maatje een superleuk
programma bedenken en uitvoe-
ren. Dit jaar gaat ze als DS mee.
Een druk jaar dus. Temeer omdat
ze tijdens de laatste ledenvergade-
ring ook nog de functie van secre-
taris heeft overgenomen. Een boel
geregel dus. Even voorstellen:
Peggy van der Wilden.

Waarom wilde je secretaris worden? 
Ik wilde graag secretaris worden
omdat… Goede vraag. Drie jaar gele-
den ben ik begonnen als medewerker
op het secretariaat. Ik vond dat het tijd
werd om meer voor de vereniging te
gaan doen. Er ging een wereld voor
mij open. Geen idee dat deze hele
organisatie achter die ene week kamp
van mij zat! Ik zag dat mijn voor -
ganger (Yvette) in het bestuur zat en
dacht; dit wil ik ook. Ik kan niet echt

duidelijk uitleggen waarom ik dit zo
graag wilde. Het is meer een gevoel
dat ik had.

Wat worden je taken als secretaris?
Ik heb een aantal taken. Eén daarvan is
het bijhouden van het brievenboek.
Hierin worden alle belangrijke brieven
en mails in bijgehouden die wij
binnen krijgen als vereniging of worden
verstuurd. Verder zijn wij als afdeling
verantwoordelijk voor de infomap die
alle hoofdleiders krijgen en beheren wij
het leden bestand van de LCKV. Maar
dit is slechts een kleine greep van alle
leuke dingen die ik mag doen.

Wat krijgt jouw speciale aandacht?
Mijn aandacht gaat de eerste periode
vooral uit naar het vinden van mijn
draai als bestuurslid. Er zijn genoeg
dingen die ik wil gaan doen binnen
mijn functie maar ik denk dat het
belangrijk is dat alles op rolletjes blijft
lopen zodat ik goed voor ogen heb wat
er mogelijk nog verbeterd en/of veran-

derd kan worden. Één ding wat zeker
opgepakt gaat worden is het archief.
Voor een vereniging die al bijna 100
jaar bestaat is dit van onschatbare
waarde en heel bijzonder!

Welk terrein vind je het leukst en
waarom?
Één van mijn favoriete terreinen als
deelnemer was La Roche. Ik ben hier
drie keer naar toe geweest. Super mooi
terrein en van alle markten thuis. 
Als staflid heb ik niet heel veel voor-
keur voor een terrein. Terschelling
spreekt mij als terrein het minste aan.
Je zit redelijk dicht in de buurt van de
bewoonde wereld. En ik mis de
HUDO’s!

Wil je tenslotte nog iets kwijt aan
de LCKV-ers?
Dat we allemaal super trots mogen
zijn op deze verenging, of je nu heel
betrokken bent of dat je 1 keer per jaar
mee gaat op kamp. We doen het toch
maar met zijn allen!

Naam
Peggy van der Wilden

Geboren:
31-10-1992, Leiderdorp

Woonplaats:
Leiden

1e kampervaring:
Heerde, 2000, deelnemer

Even voorstellen
Peggy van
der Wilden



van de voorzitters

Omdat je niet het
hele jaar bij een 
olielamp kunt zitten!

Giovanni 
advies en onderhoud
06 46144953

Giovannies.nl

Voeg de ingrediënten in de juiste volgorde
toe en roer ze goed door elkaar. Voeg een
snufje geduld toe en laat rustig pruttelen.
Als de mailbox begint vol te lopen, is de
inschrijfsite geslaagd en kan de pret
beginnen. 

De loting. Bij sommigen begint het dan
echt alweer te borrelen. Je weet naar welk
kamp je vertrekt, en na dat magische
moment weet je ook of je al ‘vol’ zit, of
dat je nog aan de bak moet om je neefjes
en buurjongens over te halen. Het was
goed om te zien dat de loting goed ver-
liep en een heel aantal kampen alweer
goed gevuld zijn. Terwijl de afdeling
deelnemers bezig is om de laatste open
plekken op te vullen, zitten de andere
afdelingen natuurlijk ook niet stil.

Zo is de afdeling Leiding begonnen met
het aanvragen van de VOG’s voor alle staf -
leden die deze aan moeten vragen, zweet
de afdeling financiën peentjes op de jaar-
rekening en is er een ‘nieuwe terreinen-
commissie’ in het leven geroepen die alle
mogelijke terreinen om ons heen in kaart
aan het brengen is. 

In de voorzitterskamer is het een gezellig
in- en uitlopen van mensen. Wij kijken

alvast vooruit naar de komende ALV en
eten de chocolaatjes op die we na de
loting stiekem in de voorzitterskamer
hebben neergezet. Het seizoen begint er
weer aan te komen en dus is het ook tijd
om na te denken over infodagen, ouder-
avonden en alle activiteiten die er verder
voorbijkomen. Tussen de bedrijven door
proberen we onze klaverjas-skills nog
wat op te krikken voor het aankomende
toernooi, georganiseerd door de
Vrienden Van. 

Je merkt, de eerste LCKV-vlinders weten
de weg naar onze buiken weer te vinden.
Met elke maandagavond komen de kam-
pen dichterbij en beginnen wij er alweer
zin in te krijgen!

Men neme: 

1 goed gevuld kampschem
a

1 notaris

2 handen vol medewerkers

1 nieuwe folder

2 postzakken

1 enthousiaste IT-commiss
ie

1 nieuwe inschrijfsite

1 zondag

10 maandagavonden

6 zakken drop

3 blikken knakworst

8 laptops

4 typediploma’s

1 strakke planning

1600 inschrijfformulieren

1 startgetal

2 handtekeningen

4 enthousiaste flyerteams



Villa Vlaggemast

Politie...

Het moest een keer gebeuren. Zoals zoveel andere tv pro-
gramma's nu eindelijk de smaakpolitie. Geen paniek natuur-
lijk maar wat als die inspectie 's nachts wordt gehouden, dat
is een heel ander verhaal. Voor de gein had Rik een witte jas
aangetrokken en zwaaide na een stevige stafvergadering om
een uurtje of twee de keukentent binnen. 

Er was net een stafhap gefabriceerd. De kok met de grote
bek was al naar bed. 
De kok met de vette bek haastte zich om met een enigszins
dikke tong te zeggen dat hij met deze hap, of zo, niets te
maken had. Maar je hebt er wel van meegegeten beste man,
beet Rik hem toe. En eerder vandaag heb je wel als kok
opgetreden niet waar. 

Ik zie daar onder de tafel trouwens nog een restje stra 
liggen. En wanneer heb je nou voor het laatst je handen
gewassen kerel. Eerlijk zeggen. Rik keek quasi zoekend om
zich heen en riep triomfantelijk nog voor de verbouwe -
reerde kok iets kon zeggen 'Ha ha, je kan hier niet eens je
handen wassen. Ondanks de zotte situatie kreeg de kok het
benauwd. Rik rook bloed. Terwijl hij het eigenlijk gemunt had
op de bouwers van de afzichtelijke en smerig vette hotdogs
kon hij nu natuurlijk wel even makkelijk scoren en had de
lachers op zijn hand. Maar die bonden een beetje in toen ze
zagen dat het mis ging. De stafhap afkraken is prima, de kok
niet. Niet iedereen is nou eenmaal zo grappig en assertief.
Bovendien liep die jongen de hele dag met van die benzine-
station handschoentjes rond. Goed toch? Pak die hotdogs
fabrikanten maar. 

Het kwam allemaal nog net goed. Een heftige evaluatie,
onder de vlaggenmast kon natuurlijk niet uitblijven. De 
conclusie was duidelijk. Stafhappen zijn vaak vies, vet, veel te
veel en veel te duur. En vooral belangrijk dat je sommige
figuren gewoon moet verbieden om ooit iets anders in de
keukentent te doen dan er te zitten. Met deze conclusie
konden we naar bed. Slapen was een ander verhaal. Dat is
moeilijk met twee niet te temmen hotdogs in je donder.

van de afdelingen



Pieter Versnel 
Timmer- en onderhoudsbedrijf

Bedrijvenweg 9 - G, 2351 BC Leiderdorp
Telefoon 071 - 589 11 57, Fax 071 - 589 63 03

E-mail info@maatwerk-leiden.nl

Lid van de Vereniging van Estate Planners (REP)
Schoolstraat 117-119, 2251 BG Voorschoten Tel: 071-5614040
Postbus 19, 2250 AA Voorschoten Fax: 071-5619063
kantoordelahaije@notarisvoorschoten.nl www.notarisvoorschoten.nl

Op dinsdagavond spreekuur van 19.00 tot 21.00 uur

Maak een afspraak voor een gratis informatief gesprek (max. 30 min.) voor een check
van uw huidige testament, samenlevingsovereenkomst of huwelijksvoorwaarden.


