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Daar zit ik dan met mijn grote mond.
De nieuwe hoofdredacteur van de
Opzet. Door de leden benoemd, dus
het is echt. Ik heb het dertien jaar voor
me uitgeschoven om eindelijk een
echte functie binnen de vereniging uit
te gaan voeren. En nu is het er dan
toch van gekomen. Mijn assimilatie is
compleet. Niet alleen meer lid op
papier van de sekte maar een heus
onderdeel van de sekte. 
Dertien jaar is eigenlijk best wel lang

(voor een vakantiedingetje dat sowie-
so eenmalig zou zijn), maar  achteraf
had ik natuurlijk veel eerder echt iets
moeten gaan doen. De LCKV als 
vereniging is te gek en daar een daad-
werkelijke bijdrage aan leveren maakt
het alleen maar mooier. Ik heb er heel
veel zin in om de komende tijd samen
met de redactie (met heel veel nieuwe
gezichten) te gaan zorgen dat jullie
iedere paar maanden weer een verse
opzet op de mat zien ploffen. Gaat er
ineens heel veel veranderen? Neh, lijkt
me niet. Is dat volgens jou wel nodig?
Roep maar, dan kunnen we het er over
hebben! (en nee dan hoef je van mij
niet direct mee te gaan schrijven)
Tot slot wil ik via deze weg mijn voor-
ganger, Leon, bedanken voor zijn bij-
drage aan ons blad. Mocht je je gaan
vervelen weet je ons schema…

Teun Kralt
Hoofdredacteur “Opzet”
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Haute Roche en Lieler
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Vrijdag 6 april waren de chefs aan -
wezig voor de infoavond in het LCKV-
pand. Hier liepen verschillende groene
chefs rond. Er waren cheffies die nog
nooit eerder met de LCKV zijn mee
geweest. Ook waren er cheffies die al
jarenlang als deelnemer zijn mee
geweest en nu eindelijk mee mogen
als staflid. Sommige groene cheffies
hebben generaties van LCKV-ers
boven zich en sommige groene chef-
fies kwamen voor het eerst met een
open blik meekijken wat het betekent
om een LCKV-er te zijn.
Alle tentchefs die bij de infoavond
langs kwamen werden opgedeeld in
twee groepen: de chefs die mee gaan
met deelnemers tot 13-14 jaar en de
chefs die meegaan met deelnemers
ouder dan 13-14 jaar. De meeste groene

chefs gaan op kamp met deelnemers
tot 13-14 jaar. Dit heeft te maken met
het leeftijdsverschil tussen de deel -
nemer en het staflid dat minimaal vier
jaar moet zijn. Bij deze groep werden
verschillende onderwerpen aan het
licht gebracht. Bij sommige onder -
werpen werden uitdagende stellingen
genoemd waar de chefs hun mening
over konden geven. Zo ontstonden
leuke opmerkingen en leerzame 
discussies.
Zo werd er gevraagd wat voor beeld 
de groene chefs van de LCKV hebben.
Hier kwamen hele leuke dingen uit!
De LCKV is niet alleen leuk door de
drankjes en feestjes, maar ook door de
leuke kampen die we met z’n allen
mogelijk maken. Op de infoavond is
het ook belangrijk om over de ver-

wachtingen en verantwoordelijkheden
van de tentchefs te praten. Aan de
groene chefs werd gevraagd hoe zij de
Sport & Spel willen gaan onder -
steunen. Er kwamen tips & tricks van
ervaren chefs in de groep en de ervaren
stafleden voor de groep. Er werd er
ook besproken hoe de chefs rekening
kunnen houden met hygiëne, wat toch
ook wel erg belangrijk is! Er werden
tips gegeven over hoe je de verzorging
van de deelnemers op een schone en
veilige manier kan laten verlopen.

Je energie goed verdelen is ook altijd
een belangrijk punt bij de LCKV. Ga je
meteen knallen of ga je je energie over
alle dagen verdelen? De energiemeter
helpt hier goed bij. Een gouden tip
voor alle groene chefs: let op je energie
en geef aan wanneer het niet meer
gaat! Als laatste onderwerp werd het
emotionele vlak besproken. Denk hier-
bij aan de verliefdheid van een deel -
nemer naar een staflid toe of emotio-
nele gevoelens van thuis die op kamp
naar boven kunnen komen. Alle chefs
hebben goed meegedaan en er kwam
veel inbreng vanuit de groep, dat
beloofd veel goeds voor de zomer!
Nadat alle stafleden per functie infor-
matie hadden gekregen, was er nog
een algemene afsluiting van de info -
avond. Alle functies kwamen samen
op de zolder voor een EHBO-cursus.
De groene chefs zijn heel wat wijzer
geworden over ongelukken die op
kamp veel voorkomen.
Alle tips en tricks bij elkaar, maakt
elke groene chef een echte TBCE! (The
Best Chef Ever!)
Na alle informatie was het natuurlijk
tijd voor een borrel. De groene chefs
hebben zich verspreid onder alle 
stafleden. Alle groepen worden steeds
hechter. Er staat nog een leuk staf -
weekend in het vooruitzicht en daarna
is het echt aftellen naar het kamp. 
De groene chefs hebben er alle 
vertrouwen in en kunnen niet wachten
tot ze op kamp gaan!

Amber Moorman

Het is bijna zo ver! Over minder dan drie maanden vertrekken de eerste
kampen voor een supertoffe week met de LCKV Jeugdvakanties. Dit
gebeurt natuurlijk niet zonder enige voorbereiding. Verschillende functies
zijn al druk bezig met het voorbereiden van het leukste kamp van 2018,
zo ook de groene tentchefs!

Van groene chef naar tbCe!
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December 2017
Kerstvakantie, post, voor mij. Het is
de nieuwe folder van lckv. Ik blader
hem snel door. Op zoek naar een foto
van mijn kamp. Ik kan helaas niets
vinden, en voor ik het weet heeft mijn
zusje hem al uit mn handen getrokken.
Ik moet lachen en roep haar na dat ze
niet zo blij moet doen. Als ze word
ingeloot staat haar een ont groening te
wachten. De folder krijg ik gelijk
terug. Mooi zo, kan ik even terug gaan
naar mijn week in juli…

Januari 2018
‘Bord, Mok, Bestek! Aan tafel’ klinkt
het vanaf de achterbank. Ik zie nog net
het reclame lichtbord in mijn oog-
hoek. Ik glimlach, ik kijk via mijn
spiegel naar mijn zoon. Hij kijkt naar
buiten met een lach op zijn gezicht.
Hij ziet niet dat ik het zie, maar ik
weet precies wat hij denkt en voelt. 
De inschrijving komt er aan.
Vorig jaar is het na drie keer inschrij-
ven gelukt om ingeloot te worden. Wat
een feest.

Eindelijk na jaren wachten was het zo
ver. Hij mocht op kamp. 
Nu mocht ik als moeder de bus 
uitzwaaien, wachten op de kaart die
hij zou sturen. De bus binnen halen
die uiteraard zogenaamd leeg is. De
was en de onmogelijk zwarte voeten
schrobben. En de verhalen horen, 
ze blijken dezelfde te zijn als de mijne.
En ze eindigen allemaal met de zin,
volgend jaar weer…

24 januari 2018
Vandaag sluit de inschrijving. Dit jaar
schrijf ik me weer in met mn beste
vriend, maar we hebben nog drie
vrienden bij elkaar verzameld die mee
willen. We zijn dus met zijn vijven.
Mijn moeder zegt dat de kans er in zit
dat we niet met elkaar op kamp gaan.
Of erger nog, dat zij wel gaan en wij
niet. Of andersom natuurlijk. Ik kan
niet wachten op zondag. 
Mijn zusje heeft zich ook ingeschre-
ven met haar vriendinnen. Het zou
haar eerste kamp worden als ze 
ingeloot word. Ik ben de eerste twee
keer uitgeloot. Misschien word ze ook
wel uitgeloot. Ik hoop het niet voor
haar. Het is zo gaaf…

27 januari 2018
Vanavond breng ik twee nerveuze 
kinderen naar bed. ‘Was het maar
morgenavond’ zegt de jongste. ‘Dan
weet ik het tenminste’. Op de rand van
het bed vertel ik ze weer hoe het
inschrijven ‘vroeger’ ging. Ze hebben
de verhalen al zo vaak gehoord, maar
het blijft intrigerend. 
Het bellen met de lckv, telkens
opnieuw het nummer intoetsen, het
briefje voor je neus welk kamp je
wilde, de gegevens van je vriendin-
nen… En als het was gelukt met 
brandende longen fietsen naar je
vriendinnen om keihard te lachen dat
het weer was gelukt. 
‘Nou mam, het gaat nu een stuk 
makkelijker’
Ja, lieverd, misschien wel, maar die
herinneringen van mij zijn anders wel
onbetaalbaar…

28 januari 2018 8:00
Zodra ik wakker word weet ik weer
wat er is. Vandaag is de loting.
Vandaag weet ik of ik op kamp ga dit
jaar. Mijn moeder is aan het werk 
vandaag, zij krijgt de mail. We hebben
het er al over gehad. Mama verteld het
me vanavond als we allemaal bij 
elkaar zijn…

28 januari 2018 12:27
JA! de eerste mail is binnen, mijn
dochter is ingeloot! M’n hart slaat een
tikje sneller. Het is gelukt. Wat zal ze
blij zijn. De groepsapp ontploft. twee
van de vier meiden zijn ingeloot. Wat
ontzettend jammer, de andere twee
worden op de wachtlijst gezet. Dat
word ontzettend duimen.
En dan het wachten, m’n collega’s
worden gek van mn zenuwachtige
gedoe. Maar bij mij bekruipt het me
behoorlijk. Wat als de een wel gaat en
de ander niet. Zo is het leven blijkbaar,
maar het voelt natuurlijk niet eerlijk.
Ik check mijn mail van vorig jaar, toen
kreeg ik de mail om 15:07. Alles kan
dus nog.
Niet lang na de eerste mail komt het
appje binnen, de drie ‘groene’ vrien-
den zijn ingeloot. 
Eerste keus kamp en super blij. De tijd
verstrekt en eigenlijk weten we het al.
M’n zoon en zijn riend zitten er niet
bij…
Als in mijn lunchpauze om 13:13 het
volgende mailtje binnen komt durf ik
hem eigenlijk niet te openen. Als ik de
moed verzamelt heb en de mail open.
Staat het er echt. Ingeloot! Tweede
keus! Week 6 net als dochterlief.
Er ontsnapt bij mij een kleine vreug-
dekreet die verbaasde blikken oplevert
van mijn collegae. Maar so what, zij

Daar zitten we weer, achter de 
laptop. Het kampschema vol in ons
scherm. 
Vierkant keurig gelijnd, maar wij
weten dat er binnen die lijntjes
keihard feest word gevierd. Een
week lang vol plezier, spellen en
avonturen. Oude vrienden, nieuwe
vrienden, nachten doorhalen en
snoepen wanneer je wilt. Klinkt als
een droom voor vele kinderen. 
En dat zijn die twee kids naast me
volledig met me eens…

inschrijven
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kennen lckv niet, en dan zul je die
kriebel niet begrijpen.
Het is gelukt. 

28 januari 2018 19:00
We zitten samen op de bank, mama
heeft thee gezet. Ik kijk naar haar en
probeer te lezen wat ze nu gaat 
zeggen.
Ze begint dat het niet erg is als ik ga
huilen als ze het heeft verteld. Onee,
het is niet gelukt stormt het door mijn
hoofd. Maar nee! Zodra ze zegt dat het
wel gelukt is ben ik zo blij! Ik kan niet
stoppen met lachen. Direct komt er
weer een verhaal in mijn hoofd van
het vorige kamp. Iets met Totemroof,
Ik vertel het gelijk aan mijn zusje. We

gaan allebei op kamp! Niet te geloven. 
Even later verteld mama ook nog eens
dat de anderen ook ingeloot zijn. En
omdat de moeders gelijk contact 
hebben opgenomen met de Lckv is er
ook nog kunnen ruilen. Super gaaf
van de lckv! We gaan dus met zijn 
vijven naar het zelfde kamp.
Ik heb er zoveel zin in. Het duurt
alleen nog zo lang…

28 januari 2018 21:00
Met een kopje thee op de bank laat ik
de dag nog even aan me voorbij gaan.
Wat waren ze blij. Al kwamen bij m’n
dochter met naar bed gaan een paar
stille tranen voorbij. Het is toch wel
erg spannend dat het echt gaat gebeu-

ren. En daarnaast zijn haar twee 
vriendinnen uitgeloot. Ik pak een 
van mijn fotoboeken erbij, we lachen
om de bijzonder geklede staf, en ze
krijgt een mini cursus basis woorden
van de lckv. 
Het is goed zo. 
Een week lang mijn kindjes missen.
Een week waarin zij de tijd van een
leven hebben. Een week waarvan ze 
2 jaar ouder terug komen. Een week
waarin hun vocabulaire enorm word
uitgebreid. Een week…

Gelukkig duurt het nog heel lang.
Het is goed zo…

Mariska van Maren

Ik moet eerlijk zeggen
dat het mij toch te ver
ging om mijzelf voor te
dragen. Daarom heb ik het
anders aangepakt! Ik heb iemand
benaderd om mij voor te dragen bij
het bestuur en dan zou ik hem voor-
dragen. Deze persoon wist niet dat ik
eigenlijk nog meer mensen hetzelfde
voorstel had gedaan en dat ik uitein-
delijk zelf niemand zou voordragen. 
Men heeft mijn actie echter doorzien
en hoewel het me een bijzondere eer
lijkt om erelid te zijn bij  een vereni-
ging die we hoog hebben staan, zijn er
geen nieuwe ereleden bijgekomen.
Helemaal niemand. De laatste persoon
die hiervoor in aanmerking kwam,

was Koos Jansen. Meer dan terecht
natuurlijk als je 38 jaar lang materiaal-
commissaris geweest bent en nog wel
meer dan dat voor de vereniging bete-
kend hebt.
De andere ereleden zijn dit ook niet

zomaar: Zo werd Poetie van
Duuren erelid na 25 jaar

Zolderlid te zijn
geweest. Boudewijn

van Meeteren en Joke
van de Nadort heb-
ben hun sporen ver-
diend tijdens 16 jaar

bestuursfuncties in
een uitdagende periode.

Frans Booij heeft de LCKV
zo’n beetje het digitale tijdperk

binnengeloodst. In het verleden zijn er
leden geweest die zelfs lange tijd een
deel van hun woonruimte beschikbaar
stelden voor de werkzaamheden van
de vereniging op maandagavonden.
Het is dus niet zomaar dat iemand tot
erelid wordt benoemd. Mijn vraag is:
Wat moet iemand voor de vereniging
doen om deze waardering te mogen
ontvangen? Nóg langer in het bestuur
zitten? Vijftig jaar lang tenten vegen?
Deelnemers uit een brandende tent
redden? Of 25 jaar lang grafisch

betrokken zijn bij dit blad?
Bij het 95-jarig bestaan is er niemand
voorgedragen. De lat leggen we door
de indrukwekkende voorbeelden ook
té hoog waardoor er te moeilijk
waardering kan worden uitgesproken
voor mensen die de eer wel verdienen.
Daar mogen we best wat realistischer
naar kijken.  Bij het 100-jarig bestaan
hoop ik dat er leden zijn die hier werk
van willen maken. Namen doorspelen
naar het bestuur leidt daar blijkbaar
niet toe. Het zijn dus de leden die bij
een ALV of via andere wegen iemand
kunnen voordragen en uitspreken.
Wat verwacht het bestuur hierin van
de leden*? Wat vinden de leden 
typische voorbeelden die iemand 
‘erelid-waardig’ maken**?
Daarom: Bij het 100-jarig bestaan een
nieuw erelid*** benoemen. En na deze
koudwatervrees elk lustrum een punt
maken voor een erelid. Om te vieren
en te erkennen dat we zoveel mooie
dingen doen. Op mijn stem kun je
rekenen.

Sander Fase

*de Opzet/ik bericht hier overigens graag over
**stuur ze naar ons via opzet@lckv.nl
***meerdere ereleden wat mij betreft

Een aantal jaar geleden kregen de
leden vanuit het bestuur een
oproep: Met het 95-jarig jubileum
is het een mooi moment om te 
kijken of er vrijwilligers binnen de
LCKV kunnen toetreden tot de 
bijzondere lijst van ereleden. 
Op dat moment zijn er vijf
ereleden en zou het niet
mooi zijn om bij dit
lustrum iemand voor
te dragen als erelid?

erelid – iets van het verleden?
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Het nieuws dat de gemeente andere
plannen had met onze plek was niet
per se onverwacht, het rommelt al een
tijdje omtrent onze locatie. Grond in
de stad is schaars, onze buren van de
Leidsche Boys gaan weg, er komt een
nieuwe ijsbaan op de plek waar GHC
voetbalde en waar zwembad de vliet
nu ligt. De buurt gaat er heel anders
uitzien. Maar mocht men op korte 
termijn besluiten dat ook de plek waar
ons pand staat een andere bestemming
krijgt, staan we wel voor een uit -
daging. 
We zijn behoorlijk afhankelijk van dat
dak boven ons hoofd. Al die belang -
rijke vergaderingen, opslag van 
materiaal reparaties van datzelfde
materiaal, voorbereidingen voor het
nieuwe kampseizoen en biertjes in de
bar moeten ergens plaatsvinden. Het
pand is uiteindelijk de plek waar alles
bij elkaar komt. Uiteindelijk lijkt het
vooralsnog mee te vallen, maar een
definitieve beslissing is nog niet 
genomen. Hoe heeft dit allemaal zo
kunnen komen?
Hockeyclub Roomburg wil uitbreiden.
Ze zitten aan hun maximale leden -
capaciteit met de drie velden die ze tot
hun beschikking hebben. Uitbreiding
op hun eigen locatie was in eerste
instantie geen optie. Een voorstel van
een extra veld op een deel van een
naburig park stuitte op veel verzet in
de wijk. Dus werd er samen met de
gemeente gezocht naar alternatieven.
Het alternatief dat uiteindelijk als
voorlopig plan gepresenteerd werd
voorzag in vijf hockeyvelden op de
plek die wij nu van ons noemen (ok en

ook nog op een stukje van de buren).
Nu hoor ik jullie denken; Dat kan toch
zomaar niet, dat is toch van ons? Dat
klopt half, maar de eigendomssituatie
van het pand is enigszins complex. 
De grond waarop het pand staat is
namelijk niet van de vereniging, dat
wordt gepacht van de gemeente. 
Het pand zelf is wel eigendom, maar 
zonder de grond er onder heb je daar
niet zo veel aan. 
Een verhuizing is, zoals gezegd, nog
niet direct aan de orde. De leden van
Roomburg hebben aangegeven liever
niet naar de andere kant van de stad te
verhuizen. Op dit moment worden
haalbaarheidsonderzoeken gedaan
naar de plaatsing van Roomburg.

Daarbij wordt de huidige locatie
onderzocht, maar ook de Vliet. Als het
meezit wordt het hockeyveld dat
bovenop het pand getekend stond, 
alsnog ergens anders aangelegd. 
Maar over de hoe en wat is men nog
uitgebreid aan het debatteren. 
Dat ze de leden van Roomburg liever
niet willen verhuizen naar de vliet is
goed nieuws voor ons, maar er is nog
geen zekerheid. Voorlopig moeten we
afwachten hoe de situatie zich ont-
vouwt. Toch kunnen we wel weer
voorzichtig een beetje vooruit kijken.
Een ieder die deze maand in het pand
geweest is zal ook gemerkt hebben dat
er dingen veranderd zijn. 
Zaterdag 24 maart is er door een grote
groep LCKVers hard gewerkt om het
pand op te knappen. De jungle voor de
deur is vervangen voor een bankjes,
alle afdelingen zijn strak wit gemaakt,
de balie heeft een compleet nieuw
blad gekregen, een nieuwe kleur en er
is een complete LCKV vlag op de
achterwand geschilderd. Het begin is
er. Maar daar blijft het natuurlijk niet
bij. De komende tijd gaan jullie zien
dat de witte muren worden aangevuld
met accenten uit onze nieuwe huisstijl
en ook de bar wordt grootsch aange-
pakt. Zolang we mogen blijven zitten
we er in ieder geval netjes bij!

Teun Kralt

Gerommel in de openbare ruimte
Misschien heb je het gehoord,
maar misschien is het compleet
langs je heen gegaan, dan hoor je
het nu. Er waren vanuit de
gemeente Leiden en een sport -
vereniging in de stad grootse plan-
nen met een stukje grond aan de
Voorschoterweg te Leiden. En laat
dat nu precies het stukje grond
zijn waar ons pand op staat. Dat
was best even schrikken natuurlijk. 
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Er is altijd wel wat te vertellen bij de
LCKV. Iedereen die al een paar keer
mee is geweest op kamp kent de ver-
halen van voorgaande kampen wel. 
Op het moment dat iemand begint
met: WIST JE DAT…. Dan gaat er een
kleine huivering door je lichaam, je
pupillen verwijden en je oren spitsen

zich. Je bent helemaal gefocust op wat
de persoon tegenover je gaan vertel-
len. Wat zou het zijn? Komt dan nu
eindelijk dat lang bewaarde geheim,
toch nog uit. Komen we er nu achter
wat het geheime ingrediënt van de
koks is, wat dat gerecht onevenaarbaar
maakt. 

En die ‘wist je datjes’ kan je nu terug
lezen in de opzet, hoe leuk is dat!

Bouwiene Keekstra

Wistjedatjes

... de redactie van ‘de Opzet’
bijna geheel vernieuwd is?

... er ieder jaar rond de 1600 kinderen

de week van hun leven beleven, door

mee te gaan met de LCKV?

... bij muggen alleen de 
vrouwtjes steken en dus zorgen

voor muggenbulten?

.. het favoriete broodje van 

deelnemers tot 13 jaar, het 

broodje ‘Hardcore’ is?

... dat een krokodil zijn

tong niet kan uitsteken?

... dat er bij sommige kampen 

er altijd een Bass mee gaat?
... dat je je wandelschoenen

goed moet hebben inge-

lopen, voor je de 

dagtocht gaat doen?

... dat een vrouw gemiddeld 2 jaar van haar leven in de 
badkamer doorbrengt en dat ditbij LCKVers wat korter is?

... chocolade bijna groente is?

Chocolade wordt gemaakt van

cacao, cacao komt uit een boon 

en bonen zijn groenten.

... dat dankzij de groenen de 

doelpalen elk jaar, weer goed

geolied de zolder op gaan?

... dat je met een glutenallergie, wel

Snickers uit de kantine mag eten?

... dat de komende jaren de 

aluminium pannen vervangen

gaan worden, voor roestvrijstalen

pannen,? Dat scheelt weer 

een hoop schuren !
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LCKV Jeugdvakanties bestaat al
bijna 100 jaar. De vereniging draait
jaarlijks op de inzet van zo’n 600
vrijwilligers. Ons kent ons, wordt
ook weleens gezegd, maar is dat
ook zo? In de vorige Opzet hebben
jullie nader kennis kunnen maken
met Aart Heuveling. Aart wilde
graag Marjoleine Mosselman beter
leren kennen en kon niet wachten
haar de volgende vraag te stellen:

Waar koop je toch zo’n mooi 
bloemetjesgordijn?
Ik weet dat Aart enorm onder de
indruk is van één van mijn favoriete
truien van Pull&Bear, die inderdaad
een hele gezellige bloemetjesprint
heeft!

Via mijn ouders ben ik bij de LCKV
terecht gekomen. Zij hebben elkaar bij
de LCKV leren kennen toen ze allebei
actief waren op de afdeling deelnemers.
Het was voor mij dan ook vanzelf -
sprekend om ook mee te gaan en ik
weet nog dat ik de jaren af heb geteld
tot ik eindelijk 8 jaar was en mee op
kamp mocht. Vanaf dat moment ben
ik ieder jaar op kamp gegaan, eerst als
deelnemer en vanaf mijn 17de als staf-
lid. Wij zijn uniek in ons soort omdat
ik geen enkele andere vereniging ken
die op deze schaal doen wat wij doen.
Iedereen draagt vrijwillig zijn steentje
bij en we leggen de lat hoog voor ons-
zelf. Ik denk dat dat één van de ingre-
diënten is voor ons lange bestaan.

Ik heb bijna alle losse functies met
veel plezier gedaan en ik ben nu van
plan om voorlopig nog een tijdje
hoofdleider te blijven omdat ik dat op
dit moment het allerleukste vind. Als
hoofdleider kan ik een kamp draaien
op de manier die mij het beste past en
de ervaring die ik heb opgedaan
gebruiken om een zo gaaf mogelijk
kamp te draaien.  

Een perfecte kamp dag betekent voor
mij een lekker zonnetje maar niet te
warm, een verkleedthema waarin ik óf

een legging, óf een dirndl kan dragen,
de dag kent weinig ‘dode’ momenten
en we spelen het 53 minutenspel.
’s Avonds eten we wraps, spelen we
een perfect Frankenstein en sluiten we
af met een knalfeest of kampvuur. Het
53-minuten spel is het gaafste LCKV
spel, omdat ik aan die chaos nooit
genoeg heb. Frankenstein omdat je het
zo ongelofelijk spannend kunt maken. 

Mijn meest dierbare kamp herinne-
ring? Ik was 8 jaar oud en we speelden
het mokkenspel. Thuis was me weleens
verteld hoe het spel ging en me op het
hart gedrukt dat als ik ‘beschenen’ zou
worden, ik dan mijn mok wel leeg
moest gooien over de schijner.
Bloedfanatiek smokkelde ik de ene na
de andere mok naar de overkant van
het bos. Ik was mijn vriendinnetjes
kwijtgeraakt en hield me schuil tegen
een boom. Ik was ingesloten en pro-
beerde geen geluid te maken. Uit het
niets klikte er een zaklamp aan in de
bosjes en hoorde het welbekende
“MOK LEEG”. Zonder er over na te
denken gooide ik mijn mok leeg rich-
ting het bosje en stond op om terug te
lopen naar de bosrand. Het betreffen-
de bosje had er niet op gerekend dat
een 8-jarig klein, blond meisje tot deze
ruwe actie in staat was, wat bleek toen
het bosje me vol overgave “VERDOM-
ME, TRUT” nariep…Ik ben de hele
week zo trots als een pauw geweest 

Mijn ergste kamp herinnering is die
keer dat het eten niet gelukt was. Maar
echt niet gelukt. En we moesten het
opeten. Ik wilde het niet. Maar het
moest. We mochten niet gooien. Het
was verschrikkelijk.

Diever is mijn favoriete terrein, maar
ik vind ze allemaal te gek. Maar ik kies
voor Diever, want dat is óns terrein.

Buiten de standaard paklijst vind ik
een hoofdlamp en vochtige washand-
jes echt essentials, want die komen
echt voor alles van pas. Daarnaast een
handje vaatwastabletten om aan -
gekoekte pannen mee te koken en een
schoenentas van IKEA om alle los -
liggende troep van de stafleden in te
stoppen. 

Vroeger had ik altijd kriebels in mijn
buik als ik in de bus stapte en de week
kamp weer ging beginnen. Nu vind ik
het in het kampseizoen één van de
leukste dingen om alle bussen uit te
zwaaien. En heel vaak heb ik dat
gevoel dan nog steeds  

Tot slot, wie zou jij graag beter 
willen leren kennen middels deze
rubriek en waarom? En welke vraag
zou jij aan diegene willen stellen?

Mitchell Nicolai: Wat mag er volgens
jou niet ontbreken in de kantine?

Myrthe Verhaar

Wie is toch...?
marjoleine mosselman
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Maar er zijn diverse malen dat ik dit
wel gedaan heb. Er zijn nog veel meer
leden dit doen, of die dit gaan doen.
Maar hoe komt het dat we een ALV zo
makkelijk laten schieten? Persoonlijk
vind ik het geweldig dat ik mee mag
praten over de toekomst van de vere-
niging. Om een klein voorbeeld te
geven; het goedkeuren van het kamp-
schema is iets wat de ALV doet of,
actueel voor dit blad, de benoeming
van hoofdredacteur van de opzet moet
langs de ALV. Het is tenslotte een
ledenblad.

Het kiezen van bestuursleden gaat ook
langs de ALV. Het is wel zo dat een
bestuurslid voorgedragen moet wor-
den door de leden of het bestuur zelf.
Deze ‘regels’ staan beschreven in de
statuten van de vereniging

(staf.lckv.nl/organisatie/statuten-proto-
collen/ lees eens door als je limopost
bent). Voor de cracks, dit specifieke
onderwerp staat beschreven in art. 11
(lid 2). Maar de wijze waarop dit wordt
geïnterpreteerd en uitgevoerd is altijd
naar het gelang van het zittende
(gekozen) bestuur en dat is niet altijd
wat leden voor zich zien. Ook ik niet.
Maar daar is de ALV voor. Zint het je
niet, dan trek je je mond open. Heb je
een vraag, dan sta je op. Het is tenslot-
te ook jouw vereniging. Mocht je een
punt hebben wat je niet alleen durft
aan te kaarten, probeer dan mensen
met jouw argumenten te overtuigen
van jouw standpunt.
Maar goed, sommige lezers van ons
ledenblad zijn helemaal geen lid. Dit
geweldige blad ligt ook gewoon bij de
bar, of de receptie. De kracht van onze

vereniging is dat wij allemaal vrijwil -
ligers zijn. Dit is in verenigingsland
niet vanzelfsprekend, maar bij ons
toevallig wel! En omdat we jaarlijks
ook nog eens circa 1600 jongeren een
onvergetelijke week bezorgen, zijn we
ook nog eens de leukste vereniging
van Nederland. Daar wil toch iedereen
lid van zijn?

Niet iedereen die mee gaat met een
kamp van LCKV Jeugdvakanties is
automatisch lid. Daar moet je bewust
voor kiezen. Je kunt je inschrijven als
lid wanneer je 18 jaar of ouder bent en
bijvoorbeeld staflid, medewerker op
een afdeling of lid van de opzetploeg
bent. Er werd vroeger jaarlijks een
kleine financiële bijdrage (dat was 
€ 7,50) van je gevraagd om de vere -
niging te steunen. Tegenwoordig mag
het zelfs helemaal voor niets. Daarna
klinkt jouw stem mee in de LCKV. 
Doorgaans is er tijdens de ALV tussen
de 50 en 75 leden aanwezig. Terwijl we
circa 300 leden hebben. Er is een aan-
tal die hards die elke ALV aanwezig
zijn en de overige leden zijn er wel, 
of niet. Net zoals ik. 
Het verschil tussen het aantal gere-
gistreerde leden en aanwezige leden
lijkt enorm groot. In tegenstelling tot
andere verenigingen blijkt dit toch wel
mee te vallen. Enkele jaren geleden is
er een onderzoek gehouden (‘Het nieu-
we jasje’ red.), waarbij aan verenigin-
gen in de omgeving van Leiden is
gevraagd hoe zij hun vereniging run-
den. Eén van de uitkomsten was een
jaloerse blik naar onze vereniging dat
wij zo veel leden hebben die steeds wèl
aanwezig zijn op onze ALV. Eigenlijk is
het met ons zo slecht nog niet gesteld.
Maar mocht je een notoire afhaker
zijn, word je op een gegeven moment
gevraagd je lidmaatschap om te zetten
in donateur, of ‘Vriend van’. Zo blijf je
betrokken bij de vereniging.

Ik zie jullie op de volgende ALV, in
december 2018!

Ramon Stouten

Ik kijk in mijn agenda. Kak! De algemene ledenvergadering (ALV) is deze
week… Daar had ik geen rekening mee gehouden. Dan maar een keertje
overslaan. Wel even netjes afmelden bij het secretariaat natuurlijk. Nee…
deze keer toch maar niet.

aLV - Lid of lijden? 



van de voorzitters

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

Giovanni 
advies en onderhoud
06 46144953

Giovannies.nl

Het is 2017 en de laatste bus van week
6 rijdt het inmiddels vertrouwde 
parkeerterrein in Zoeterwoude op. 
De aan wezige vaders en moeders fil-
men de act achter de bus en vallen
daarna hun ongewassen kroost in de
armen. Er staan een paar stafleden
met elkaar te overleggen hoe laat ze in
de Spons zullen zijn vanavond: “wel
een beetje op tijd hoor!”. Op deze laat-
ste zaterdag van het seizoen lijkt de
zomer van 2018 heel erg ver weg. 

In oktober vindt de kampverdeel weer
plaats en niet lang daarna zijn we te
gast bij Augustinus voor een succes-
volle editie van de DJWGG, al is de
trap wel wat glad voor sommige 
stafleden. De maand december er even
tussenin en het is al weer januari 2018:
een drukbezochte groenenmiddag en
nieuwjaarsborrel, de loting en hier en
daar hoor je stafleden al over hun staf-
avond praten. Stafavond? Begint het
dan echt allemaal weer? 

Het is eind maart en er raast een groep
harde werkers met verf, kwasten en
gereedschap door het pand. Die witte
muren zien er toch wel heel fris uit!
En dan is het opeens april 2018,
inmiddels praten stafleden over hun
stafweekend dat er aan komt en staat
er een druk LCKV weekend op het 
programma: de informatieve en altijd
gezellige infoavond, de opzetleider-
straining en de traditioneel zonover-

goten sport en spel middag in Cronen -
steyn. Wat is dat toch mooi om te zien,
zo’n opbouw richting het seizoen. Het
seizoen? En dan op opeens begint het
te dagen, voor we het weten staan we
weer op dat vertrouwde parkeerterrein
in Zoeterwoude en staat de eerste bus
van week 1 klaar om te vertrekken. 
Er staan wat deelnemers een beetje
onwennig om zich heen te kijken en
zonder succes probeert een moeder
haar zoon nog uitgebreid te knuffelen.
In de loop van de ochtend krijgen de
piketmedewerkers de gelegenheid om
het avondprogramma met elkaar door
te nemen. Waar ze naar toe gaan is
duidelijk, nu nog even afspreken hoe
laat: “Wel een beetje op tijd hoor!”. 

Wij hebben er weer enorm veel zin in,
jullie ook?

Marjoleine Mosselman, eerste voorzitter
Hugo de Reus, tweede voorzitter



Villa Vlaggemast

Wist je dat…
Je hebt van die figuren die je doodgooien met allerlei
onzinnige wetenswaardig heden die heel interessant klinken
maar waar je geen bal aan hebt. Sjef was er zo één. Sjef
kwam uit de provincie, zoals het heet en dat is bij de LCKV
geen goeie binnen komer.  Sjef voelde dat wel en probeerde
dit te compen seren met allerlei nepkennis die je doorgaans
gewoon uit de krant haalt en direct vergeet of verdringt. 
Sjef onthield die dingen allemaal en wachtte dan op het
goede moment om ermee te scoren. Zoals nu onder de
mast. Er was juist een dramatisch akkefietje geweest met
een deelneemster die nogal gestrest was. Ze had bij het
Stratego geweigerd om vals te spelen en accepteerde ook
niet dat ze zelf belazerd werd. Bij het fouilleren had ze een
tegenstandertje, kop kleiner, een blauw oog geslagen toen ze
een kaartje teveel in zijn onderbroek aantrof. De discussie
ging om wie meer medelijden verdiende, het blauwe oog of
de gestreste deelneemster. Op dat moment wist Sjef te 
melden dat uit onderzoek is gebleken dat kinderen met
stress 10 jaar korter leven dan de rest. Zieliger dan een
blauw oog. Toch? Even later kwam hij met de volgende
opmerking, ook als gevolg van een heftig dingetje die dag:

Wisten jullie dat van 16
tot 22 april de week van
de teek was? Interessante
weetjes over de teek
kwamen onder de aan-
dacht. Bijvoorbeeld dat ze
zich niet van uit de loof-
bomen op je storten

maar uit het gras langs je benen omhoog kruipen en dan
intieme plekjes opzoeken. Is ook veel minder klimwerk voor
ze. Dat had hij beter niet kunnen memoreren want Arnold,
een scherpe, zeer grofgebekte chef ging los. Wat een gezeik.
Week van de teek. Bij de LCKV hebben we 40 weken van
de teek. En nog erger…, ik had vandaag de teek van de
week! Een centimetertje of drie! Op mijn lul! Zo, met dit
verbale geweld zag Sjef zich bot afgesneden van wat een
interessante discussie had moeten worden en waarin hij 
had willen uitblinken met nog meer wijsheden over de teek.
Arnold hield het inmiddels wel voor gezien en beende naar
keukentent voor de stafvergadering. Kom op, ik geef een
rondje en bood zo ongewild Sjef nog een laatste kans op
scoren. Terwijl Sjef mee dribbelde riep hij: Wisten jullie dat
uit onderzoek is gebleken dat ieder glas alcohol je leven met
een half uur verkort. Nou, je krijgt toch een biertje, zei Arnold.
Als je maar ophoud met die zottigheid. Ze kunnen namelijk
nooit weten hoe oud je zou zijn geworden. Geen nulmeting
dus.  Bovendien, als ik niet af en toe een lekker biertje drink
krijg ik stress en dan ga ik ook eerder dood hoorde ik je
net nog zeggen. En zo toog het gezelschap naar de keuken-
tent en nam een teleurgestelde Sjef zoveel glazen alcohol
dat Arnold het niet kon laten om nog even iets te mom -
pelen over een zeer kort maar prachtig leven bij de LCKV.   

van de afdelingen

beste lid van LCKV Jeugdvakanties,

Eind februari zijn we met zo’n 30 enthousiaste LCKV’ers
weer een stap dichter bij het 100-jarig jubileum gekomen.
Leden, bestuursleden, Vrienden van en de
Jubileumcommissie hebben met elkaar een groot deel van
de 70 ideeën die er waren verder uitgewerkt. 

Eind van dit jaar is dé jubileumkalender klaar. Daarom is
het tijd om dit voorjaar te gaan kiezen tussen alle mooie
ideeën die er zijn. Veel ideeën zijn tijdens de brainstorm
op 25 februari dan ook geadopteerd door één of meerdere
eigenaren. Toch zijn er nog ideeën over die heel leuk 
kunnen zijn, maar die nog geen eigenaar hebben. Hier
hebben we jouw hulp bij nodig! Want misschien wil jij
ook wel een idee adopteren?

Wat betekent het adopteren van een idee?
Om te kijken of een idee haalbaar, toepasselijk en leuk
genoeg is voor het jubileum, ga jij een idee volgens een
format uitwerken. Natuurlijk hoeft dit niet alleen. Vraag
vooral mensen om ook mee te denken en te helpen. Ook
kun je de opbrengst van de brainstorm gebruiken. Het
compleet uitwerken van het idee kan nog tot en met eind
mei. In juni gaat de jubileumcommissie aan de slag met
het vormen van de kalender.

Welke ideeën zijn er nog om te adopteren?
De ideeën zijn onderverdeeld in drie thema’s: ‘Historisch
besef ’, ‘Spelen’ en ‘LCKV op de kaart’. Denk bijvoorbeeld
aan een LCKV-Mudmasters of een Liftwedstrijd langs de
kampterreinen voor het thema Spelen. Bij Historisch
besef hoort bijvoorbeeld een wandeltocht door Leiden
langs belangrijke LCKV-plekken. En voor ‘LCKV op de
kaart’ is o.a. het idee om een bekende Leienaar een LCKV-
lied te laten zingen of een muurgedicht in LCKV-stijl te
laten maken. 

Wat moet ik doen als ik misschien wel wil adopteren?
Super als je met ons mee wilt denken! Als je enthousiast
bent om binnen een van de drie thema’s met een idee aan
de slag te gaan, stuur dan een mail naar: 100jaar@lckv.nl.
Wij mailen je dan met het meer informatie, het format en
wat er voor jouw idee al is bedacht bij de brainstorm.



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.

Voor de schokkende details, zie pagina 6


