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Bent u een vos?
winter wonder jacht, pag 5

de opzetter
Een echt kamp?
Als je regelmatig in en rond de vereniging rondloopt kom je er vanzelf mee
in aanraking. Het wheelerkamp. Of
eigenlijk vooral de verhalen over
wheelerkamp. Mensen die je weten te
vertellen dat het echt gewoon kamp is
net als alle andere kampen maar dan

uhm, nouja iets anders. Heb je geen
zin om ook mee te gaan? Het is echt
leuk, echt! Aangezien deze verhalen
mij voornamelijk in gepaste dronkenschap bereiken, is deze sales pitch bij
mij nooit echt blijven hangen. En misschien ben ik ook wel liever lui dan
moe. Achter een rolstoel aan rennen
de hele dag klinkt toch een beetje als
werken. Maar het wheelerkamp
bestaat al jaren en er komen ieder jaar
weer super enthousiaste mensen
terug. Het is echt gewoon kamp!
(Maar dan uhm anders).
Maar ja een echt kamp.. wat is dat
dan? In deze editie worden jullie meegenomen op zomaar een dag in de
zomer op Terschelling. Ik vond het
heel gaaf om te lezen wat het nu daadwerkelijk betekent en wat er allemaal
gebeurt. En eerlijk is eerlijk.
Het klinkt verdacht veel als een
echt kamp!

Belangrijke data
12 april
Info Avond Stafleden
14 april
Infodag Sport & Spel
17 april
Voorjaars Ledenvergadering
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Jorny & Kathleen Stil
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Wanneer je klaar bent
met kamperen...
Dan ga je naar Obèr,
dé actieve makelaar
Hoofdstraat 12A
2351 AJ Leiderdorp
071 - 541 99 57
info@obermakelaardij.nl
www.obermakelaardij.nl
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aLV ik zit er weer (mee)

Grootste kostenpost is ‘Bovenhoofdse schades’
“Ik zie jullie op de volgende ALV, in december 2018!” Met deze woorden
sloot ik mijn relaas over de ALV af in nummer 3 van 2018. Met mijn grote
snerk. Zat ik er mooi aan vast. Maar goed, vol energie toog ik naar het
LCKV pand op 19 december 2018.
Het leek er zo maar op dat het een stuk
drukker was dan in april 2018. Heeft
mijn zinderende werving geholpen?
Wie weet. Wellicht dat het afzwaaien
en verkiezen van bestuursleden het
animo opkrikte. De nieuwsgierigheid
naar de presentatie van de 100-jarig
jubileumcommissie zal vast ook een
aandeel hebben.
Na een kort welkom werd de agenda
vastgesteld en de opening afgehamerd.
Eerst de bestuurswissel. De afgelopen
jaren is er een gebruik ontstaan om bij
af- en aantreden van bestuursleden
lange speeches te houden waar sommige staatshoofden jaloers op zouden
zijn. Daarom was het deze keer verfrissend om het danken en verwelkomen
in een recordtempo te laten passeren.
De presentaties van het kampprogramma 2019 en begroting 2019 waren zeer
duidelijk, dankzij de goede uitleg van
de betreffende bestuursleden. Het
kampprogramma werd daardoor ook
snel afgetikt. De begroting doet enkele
relevante vragen rijzen uit solide fundamenten van ons ledenbestand.
Bijvoorbeeld de schade van de busjes.
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Keer op keer hebben we enorme
schades. Grootste kostenpost is
‘Bovenhoofdse schades’. Deze schades
aan het dak van een busje, kost ons
sowieso EUR 1500,- eigen risico.
Schades zijn vaak het gevolg van
gebruik waar het busje niet voor is.
Bijvoorbeeld een wild ritje door het
bos, of onervaren bestuurders. Het
kan zijn dat door een paar van deze
schades volgend jaar de kampprijs
voor alle kampen met een paar euro
wordt verhoogd.
Dan volgt de uitleg over de opbouw
van kampprijzen. Sommige prijzen
blijven gelijk, sommige verhoogd.
Overigens worden deze zonder tegengeluid van de leden verhoogd. Naast
me vertelt een oud-voorzitter mij dat
bijvoorbeeld een verhoging van enkele
centen tot guldens (oud betaalmiddel
red.) vroeger een stampei kon ontketenen waar de honden geen brood van
lustten. Altijd weer leuk, die anekdotes!
De presentatie van de 100-jarig jubileumcommissie was een voorproefje
op een prachtig jubileumjaar. De ideeën zijn groots. Om de verwachtingen

licht te temperen wordt er wel een slag
om de arm gehouden. We gaan het
zien. Maar het budget is rijkelijk, dus
laten we dat volop benutten. Gelukkig
hoeven de kampprijzen daar niet voor
verhoogd te worden…
Dit jaar is er weer een enquête gehouden onder deelnemers en ouders. Door
de bank genomen kunnen we trots
zijn, met enkele aandachtspunten.
Deze komen vaker langs; sommige
respondenten vinden niet alle stafleden even tactvol in communicatie
(grofgebekt, seksueel beladen liederen
aan hele jonge deelnemers leren).
Er blijken wel eens verhalen te sijpelen
naar ouders over benevelde stafleden.
Nu is voor sommige deelnemers een
persoon die alleen naar mout ruikt
dronken. Waar of niet waar, laten we
oppassen. Omwille van de naam van
de vereniging!
Na een discussie over deze resultaten
werden de leden getest op hun kennis
met een interactieve vragensessie via
de smartphone. Hilariteit alom. Zelfs
een lach op het gezicht van de nestor
naast me.
Kortom, beste lezers van dit prachtige
ledenblad, kom vooral naar de volgende ALV in april 2019! Jouw stem is
LCKV.
Ramon Stouten
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Waar vieren jullie op kamp een
feestje? Als we de verhalen mogen
geloven is de Grote Tent he-lemaal uit en moet het in de
Keukentent. Hier de antwoorden
op de vraag: Waar is dat feestje?

grote tent

is
De klassieke plek voor een feestje
alle
hebt
natuurlijk de grote tent. Je
ium
ruimte voor een DJ booth, een pod
ge.
van tafelbladen, een VIP loun
w
Nadeel: de grote tent is te groot. Bou
DJals
tent
een stellage halverwege de
te
booth om de grote tent wat kleiner
doek
of
il
maken. Of hang een bouwze
aan de lampenlijn en halveer op die
ig?
manier de tent. Nog meer tips nod
en
er
legg
Hang een touw over de nok
hijs een camouflagenet op tot in de
punt. Deze span je beneden wijd uit
voor instant sfeer.

Keukentent

De hype van de laatste jaren. Intiemer
dan de grote tent en daardoor sfeervol.
Een aanrader dus. Wel enkele kanttekeningen: Hoe ouder, hoe groter de
deelnemers en dan kan het wel eens
krap worden. Ook heb je een hoop
zooi in de keukentent en dat moet je
dezelfde avond eigenlijk nog opruimen.
Ook moet al het meubilair weer teruggeplaatst worden zodat de keukentent
ook weer bruikbaar is door de koks en
stafleden. In de grote tent kun je de
boel nog even de boel laten…

eindoordeel

DOOR
SANDER
FASE

Keukentent + partytent

De hype van de hype: De keukentent
als feestlocatie met een partytent er
voor zodat je toch meer ruimte hebt.
Alle eerder genoemde nadelen in één.
Een tent van 8x4 meter is een sta in de
weg midden op het terrein, waait óf in
zijn geheel stuk, óf de zijwandjes die
‘vast’ zitten met elastieken blijven niet
zitten en moet je er in hangen nét als
het regent, óf het hele ding gaat met
de wind mee richting spoorweg/
bomen/mui/… Aan het eind van de
week moet het ding sowieso weer uit
elkaar en denk je bij jezelf: Waarom
hebben we dit ding ooit neergezet?

eindoordeel

Buiten
Een memorabele party midden op het
kampterrein, een festivalterrein of een
nachtelijk lichtspektakel – voor de
afwisseling kan een feestje prima
buiten. Eten/drinkkraampjes rond de
centrale dansvloer zodat het multifunctioneel wordt. Leuk voor de aankleding: Touwtjes met breekstaafjes
spannen vanaf de vlaggenmast als een
kunstmatig dag. Nadeel: Houd rekening met geluidsoverlast naar omwonenden want het geluid wordt niet
gedempt door tentdoek.

stof
Een ander nadeel: Hoe voorkom je
en?
en problemen aan de luchtweg
Stucloper, bouwzeilen, of zelfs een
groot reclamezeil op de grond doen
een hoop goeds.
Opruimen is makkelijk: Het meeste
laat je staan en de volgende ochtend
r
trekken de deelnemers de tafels wee
het
en
naar de ontbijtplek. Of je boft
in
regent, dan kun je meteen ontbijten
de grote tent.

eindoordeel

eindoordeel

Bunker
Keet

Vooral van toepassing op kampen in
Lieler: Het kan ook gewoon in de keet,
die staat er toch al. Heel geschikt hoewel een zure hoofdleider mij een keer
vertelde dat die deelnemers blijven
feesten en dat je niet in privacy kunt
stafvergaderen. Daarom werd er een
kleine partytent in de keet neergezet…

eindoordeel

Nooit zelf meegemaakt en daardoo
r
bevooroordeeld: Hoe sfeervol kan
het
zijn in een betonnen doos een eind
van het kampterrein een feestje te
vieren? Wel uniek omdat alleen
Terschelling een geschikte bunker
heeft en ik hoor deelnemers er vaak
herinneringen over ophalen. Een pun
tje voor het unieke en een extra pun
t
omdat ik dol ben op bunkers.

eindoordeel

Kleine grote tent

Voor de kampen Cléron, Zwitserland
en recenter Tsjechië is een Grote Tent
r
ontdaan van het middendeel en wee
aan elkaar gezet. Het resultaat: een
met
veel kleinere vierkante grote tent
forHet
.
paal
tent
rale
cent
een
slechts
tek
uits
bij
echt
is
tent
deze
van
maat
geschikt als feesttent.

eindoordeel
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Vossenjacht
“We gaan op vossenjacht. We gaan een
hele grote vangen. Wat een prachtige dag!
Wij zijn niet bang.”
Zondag 16 december stond er een
groep doorgewinterde LCKV’ers klaar
om weer te gaan vossen. Het weer
dacht met ons mee en we mochten
lekker door de sneeuw heen hossen.
Drie jaar geleden, toen de LCKV 95
jaar bestond, waren we ook van de
partij. Dit jaar waren we er weer, maar
tijdens de Winder Wonder Weken en
daarmee kwam het echte kerstgevoel
wel erg dichtbij.
“Ojee, sneeuw! Gladde, witte sneeuw. We
kunnen er niet bovenover, We kunnen er
niet onderdoor… O nee! We moeten er wel
dwars doorheen!”

De kinderen die meededen
waren vrolijk door de sneeuw aan
het rennen. Sommigen van hen hadden aan het thema van de Winter
Wonder Jacht gedacht en waren makkelijk te herkennen.
De vossen waren lastig te vinden, dat
was een feit. Ze zaten namelijk door
het hele centrum verspreid.
De kinderen ging op stap in groepjes
kleiner dan tien. Met een beetje geluk
was de piek van de kerstboom, de wortel van Olaf of de baard van de kerstman te zien…

“EEN VOS! Vlug!
Rennen door de
sneeuw. Loeierdeloei!
Loeierdeloei! “
De kinderen lieten zich niet afschikken door de sneeuw of de kou en
waren fanatiek aan het zoeken. Met
een beetje hulp van de vossen wisten
ze iedereen te vinden, zelfs in kleinste
hoeken.
Achteraf kon iedereen bij de Annies de
beroemde warme chocomelk, uit de
bekende kannen van de LCKV ophalen.
Zo was iedereen aan het einde van de
Winter Wonder Jacht weer lekker
warm en stond iedereen te stralen.
“Ja in het dorp een vossenjacht, je lacht je
gek!”
De vossenjacht is altijd al één van
mijn favoriete spellen geweest. Om dit
een keer in de sneeuw te doen was
zowel voor de LCKV’ers als voor de
kinderen een feest.
“Oh LCKV padadada…”
Amber Moorman
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overal waar we heen gaan …
Sorry. Nu zit het gelijk in je hoofd. Dat
doet de LCKV ook met je. Het gaat in
je systeem zitten. Overal waar je heen
gaat. Je krijgt het, als het mee zit, op
je 8e in je allereerste LCKV kamp. Als

je geluk hebt, raak je het nooit meer
kwijt.
Het tast alles aan: je vriendengroep, je
collega’s, de opvoeding van je eigen
kinderen.

En zodra je besluit niet meer met een
LCKV kamp mee te gaan, vind je het
weer terug bij de Vrienden van LCKV.
Omdat het nooit meer over gaat. Je
voelt je thuis, je hoeft niets uit te leggen. De Vrienden begrijpen dat en
koesteren het.
Drie Bestuursleden van de Vrienden
besloten recent het stokje over te dragen: Ellen Segijn, Pieter Ommering en
Paul Rietkerk. Wij, Loes Donker en
ondergetekende, nemen graag dat
stokje over. In de voetsporen van….
Dank aan alle drie, Ellen, Pieter en
Paul, voor hun inzet om De Vrienden
op de kaart te zetten, het LCKV gevoel
vast te houden, uit te dragen en te
delen met andere Vrienden!
Overal waar ze heen gaan….
Annemarie Bakema
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wistjedatjes

Er is altijd wel wat te vertell
en
bij de LCKV. Iedereen die al
een
paar keer mee is geweest op
kamp kent de verhalen 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 gefocus
t

op wat de persoon tegenover
je
gaan vertellen. Wat zou het
zijn? Komt dan nu eindelijk dat
lang bewaarde geheim, toch
nog uit. Komen we er nu ach
ter
wat het geheime ingrediënt
van
de koks is, wat dat gerecht
onevenaarbaar maakt.
Ook deze keer weer een goe
d
gevulde rubriek met ‘Wist je
datjes’
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Op 27 januari de loting voor de
deelnemers heeft plaatsgevonden
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De enige plek op je lic
haam waar je
jezelf kunt kietelen, je
gehemelte is?
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De eerste stafavonden al plaats
hebben gevonden of binnenkort
plaatsvinden?

us tegen
Als je met je ne
je niet op
t,
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de muur st
n?
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ngzoenen
Je tijdens het to
uikt en je 26
29 spieren gebr
ndt? Dus
calorieën verbra
van sporten
ook als je niet
hte kamphoudt en wel ec
, je een
verkering hebt
bben.
work- out kan he

Dikke pinguïns vaker
vallen dan dunne?

Een mannetjesnijlpaard het
vrouwtje aantrekt door haar
met zijn uitwerpselen te
besproeien? Moet ik toch
weer aan kampverkering
denken.
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er ooit door ee
De hardste bo
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n 110 decibel
persoon gelate
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allenge voor he
Ik voel een ch
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nieuwe kamps

IJsland en Faeröe
r Eilanden de en
ige
twee landen zijn
waar geen mug
ge
n
voorkomen? M
isschien een idee
voor de
afdeling terreine
n om daar een ka
mpterrein te gaan
regelen.

Muggen liever blonde
mensen bijten dan nietblonde mensen? Ik ben
nu al blij met mijn
blonde stafgenoten.
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Bouwiene Keekstra
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een dag bij het

wheelerkamp
Met het honderdjarige jubileum in zicht gaan de gedachten ook weer
terug naar een vorig jubileum, het zestigjarig jubileum. Het bestuur wilde
een kamp organiseren voor een groep kinderen die nooit in de gelegenheid waren om aan een ‘normaal’ LCKV kamp deel te nemen. Het eerste
Wheelerkamp (toen nog gehandicaptenkamp) was een feit. En nu, bijna
40 jaar later, is het er nog steeds! Maar hoe ziet een dag er nou uit bij het
Wheelerkamp en is dat nou heel erg anders dan bij een kinderkamp?

7.30 De vroege vogels van de staf staan
op en zorgen dat er koffie gezet wordt.
En sommige stafleden geven graag een
half uur slaap op om even te kunnen
douchen.
8.00 De rest van de staf wordt gewekt
door de hoofdleiding, om zichzelf op
te frissen en om een beschuitje met
kaas of hagelslag te eten bij de keukentent. Dat beetje energie is hard nodig,
want om 8.30 worden de deelnemers
gewekt. Dat betekent handen uit de
mouwen voor begeleiders en losse
staf. Sommige deelnemers kunnen
lopen en hebben alleen hulp nodig bij
het aankleden. Zij kunnen nog even

blijven liggen of alvast gezellig bij de
keukentent zitten. Andere deelnemers
worden door begeleiders van hun
luchtbed in hun rolstoel getild, waar
soms wel vier begeleiders voor nodig
zijn. Een paar van deze deelnemers
worden in de badkamertent (een
tweede grote tent) verzorgd en aangekleed. Anderen kunnen in de slaaptenten worden aangekleed.
9.30 Het ontbijt staat klaar en de
meeste deelnemers zijn klaar om de
dag te beginnen. De maaltijden worden hier op dezelfde manier geopend
en gesloten als bij de kinderkampen.
Meestal komen de sportknotsen nog

even langs met informatie over het
ochtendspel. Begeleiders hebben vaak
de avond ervoor al gehoord of het handig
is of deelnemers in een duw- of elektrische rolstoel zitten. Dat scheelt weer
een keer overtillen van stoel naar stoel.
10.30 Het ontbijt wordt afgesloten en
iedereen helpt mee met de afwas,
sommige deelnemers gaan nog naar
de WC of op de po-stoel in de badkamertent zodat iedereen op tijd klaar is
voor het spel.
11.00 Het ochtendspel kan beginnen!
Voor deze ochtend staat het smokkelspel op het programma. Bij ieder spel
of tocht heeft elke deelnemer een
begeleider die mee rent of de rolstoel
duwt en de losse staf zijn de posten of
de tikkers. Dit gebeurt gewoon in het
kleine spelbos naast het terrein. Voor
groene deelnemers is het eerst nog een
beetje spannend, maar al snel gaat
iedereen vol gas over de heuvels en
boomwortels.
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dagboek van een hoofdleider, deel 2

Daar zat ik dan op het strand van
Aruba. Kreeg ik een berichtje in de
redactie-app. Denken jullie nog aan
alle stukjes voor de Opzet? Oeps…
vergeten... maar het leven van een
hoofdleider gaat het hele jaar door.
Dus dan maar vanaf Aruba. Typend
op mijn telefoon zal ik jullie op de
hoogte houden hoe het leven van
een hoofdleider er de afgelopen
maanden weer uit zag.
November
Te beginnen met de djwgg waar ik
vorige keer stopte met schrijven. Een
leuke avond waar we nog wat nieuwe
stafleden vonden. Bijna complete staf
en een topavond rijker. Leuke manier
van kennismaken met de nieuwe staf
en het weer even bijkletsen met de
oude staf. En behalve gewoon een
feestje vieren en iedereen aan elkaar
voorstellen, waren er niet heel veel
extra activiteiten als hoofdleiding die
avond.
December
Die was lekker rustig. Want ook een
hoofdleider viert kerst en oud en

12.00 Deelnemers en begeleiding zijn
kapot van al dat rennen en zijn wel
weer toe aan wat eten. Gelukkig hebben de koks de hele ochtend in de
keuken gestaan en zijn er heel veel
wentelteefjes!
13.30 De lunch wordt afgesloten en de
sportknotsen geven aan dat het nu
handig is voor de deelnemers om in
een duwrolstoel te zitten. Het is dus
weer tijd om deelnemers over te tillen.
14.00 Het middag spel is het
Spongebobspel wat natuurlijk uitmondt in een groot watergevecht
(vandaar de opmerking over de duwrolstoel). Deelnemers die liever niet
nat worden kijken vanaf de zijlijn naar
het spektakel.
Meestal ligt er nog een buikglijbaan
op het terrein van de
ontgroening of de survivaldag waar
ook nu veel deelnemers met een
bootje of krokodil overheen gaan.
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nieuw. Hier en daar nog een appje in
de kamp-app, maar daar bleef het dan
ook bij. Oh en ons laatste groene staflid meldde zich aan. De staf compleet!

mee met het leukste kamp van 2019,
kamp 15! Beetje appen nog met de staf
over het thema van de stafavond en
ook januari alweer voorbij...

Januari
De groenenmiddag en de nieuwjaarsborrel. Drukbezocht en heel gezellig.
Ben toch altijd stiekem een beetje
trots op onze vereniging als ze de lckvfilm laten zien. Na de film was het
officiële inschrijven voor de groenen.
De meesten vonden een plekje en de
rest kon zich laten plaatsen op de
reservelijst. En toen borrelen met lekkere hapjes. Het was een supergezellige middag.

Februari
En dan zit je begin februari zomaar op
Aruba. Moet ook gebeuren. En behalve
wat mail van de lckv over de aankomende info-avonden, het checken van
VOG’s en het checken van adressenlijsten, gebeurt er ook nu nog niet
zoveel. Maar toch... Nog ver van het
kampseizoen, maar zelfs op 10 uur
vliegen van Chaam vandaan denk ik
nog aan de lckv... het houdt me bezig...
op naar de stafavond!
Hennie Kralt

De rest van januari was niet heel druk
qua lckv-activiteiten. Samen met mijn
maatje deed ik wat voorbereidingen
voor de stafavond. We hebben bedacht
wat we gaan doen en waar. De hele
avond ingevuld en bedacht. Wordt
leuk denken wij! En de inschrijving
natuurlijk. Spannend vooral voor de
deelnemers. En voor ons of we vol zitten... nog niet... dus je zoon, dochter,
neefje, nichtje of wie dan ook, kan nog

16.00 Veel deelnemers zijn nat en
moeten weer omgekleed worden wat
ook vaak gelijk gecombineerd wordt
met een douche in de badkamertent.
Andere deelnemers schrijven kaarten
of zitten gezellig bij de keukentent een
spelletje te doen met hun eigen begeleider of andere staf.
17.30 Deelnemers die zich nog niet
verkleed hebben worden ook omgekleed en in hun disco outfit gehesen.
Want na het eten gaan we naar de
disco in het dorp!
18.00 Tijd voor het avond eten, de
koks hebben zich weer uitgesloofd en
heerlijke STRA(KS) en hutspot
gemaakt.
19.00 Na de afsluiting van de maaltijd
en de afwas is het zo ver: met zijn allen
in een rij lopen/rollen we naar de Oka
18 waar iedereen volop danst en meezingt met alle liedjes die worden aangevraagd.

21.00 Na het feesten ga we nog even
naar Café Zeezicht voor een afzakkertje met wat frituur.
22.00 De eerste deelnemers met begeleiders gaan terug naar het kamp om
zich klaar te maken voor de nacht. Het
is al wat verder in de week en de begeleiders worden steeds handiger in het
helpen van de deelnemers dus iedereen ligt rond 24.00 in zijn bed.
Dan kan eindelijk de stafvergadering
beginnen. Met meer dan 30 man kan
dit soms lang duren. Gelukkig wordt
ook hier iedereen steeds beter in en
kunnen rond 1.30 de vermoeide stafleden ook naar bed, hoewel de meeste
stafleden nog wel even blijven zitten
voor een biertje of meer en natuurlijk
de stafhap. Echt uit de hand zal het
niet lopen, want iedereen blijft wel
verantwoordelijk voor zijn deelnemer,
dus ook ‘s nachts.
Antonella van Osnabrugge

van de voorzitters
De jeugd van tegenwoordig is nog
steeds gelukkig, maar de schooldruk neemt toe
HBSC-onderzoek 2018
De jeugd van tegenwoordig drie uur
per dag op smartphone
Eenvandaag
Je bent een sjembek dat zeurt, Maar
je weet niet watskeburt
De Jeugd van tegenwoordig

De jeugd van tegenwoordig. Veel mensen hebben ermee te maken. Bij je
thuis, op je werk, of als je voor de deur
van de supermarkt moet vragen of je
er even langs mag. Ze worden onderzocht en aangemoedigd, benijd en
afgeschreven. Het wordt ze tegenwoordig te makkelijk gemaakt, ze zijn
lui, de wereld ligt aan hun voeten.
Het is de generatie die zichzelf als
wereldburger ziet en die digital natives
worden genoemd.
Het is de groep die wel-of-geen rekentoets moet doen bij hun eindexamen,
de groep die geen idee heeft hoe een
encyclopedie er uitziet, maar iets eerder heeft gegoogeld dan jij ‘encyclopedie’ kunt zeggen. De groep die eerder
mag autorijden dan alcohol mag drinken en die een boodschappenlijstje in
‘notities’ zet. Of het aan zichzelf appt
natuurlijk.

Wat merken wij van deze nieuwe generatie? We zien appgroepen ontstaan
nog voor het kamp heeft plaatsgevonden, we zien een afname aan rokende
deelnemers en ook stiekem drinken
lijkt over zijn hoogtepunt heen.
De LCKV-instagram is een plek voor
de deelnemer die gedurende het jaar
een LCKV-shotje nodig heeft, terwijl
ouders ons meer volgen op Facebook.
Men verwacht sneller antwoord op de
vragen die via mail of social media
gesteld worden, want tot maandag
wachten is echt zo 2009.
Genoeg ontwikkelingen, genoeg van te
vinden. Sommige juichen we toe,
andere vormen een grotere uitdaging.
Eenmaal op kamp blijkt het vaak best
wel mee te vallen met deze generatie
Z. Nadat ze de eerste uren, of in sommige gevallen dagen, gewend zijn aan
het missen van de telefoon (en eerlijk
is eerlijk: da’s voor mezelf ook altijd

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

Giovanni
advies en onderhoud
06 46144953

de prijs
weer een reality check) blijken ze nog net zoveel plezier te
beleven aan levend stratego, kampvuurtjes en chillen bij
de beek als ik dat deed.
Eenmaal uit de bus en bij hun ouders komt de telefoon
natuurlijk weer snel tevoorschijn. De jongere leeftijd zit al
in de auto naar huis te gamen en de oudere leeftijd heeft,
nog vies en moe, via insta en snapchat al contact met
elkaar gezocht om snel weer af te spreken. Net als ik dat
deed, via het onvolprezen LCKV-forum uit die tijd.
In sommige gevallen moeten we met onze tijd mee en zijn
we continue aan het bespreken hoe. Maar de traditie is
ook wat LCKV, LCKV maakt. Het is mooi om te zien dat
ook deze generatie die traditie omarmt en de waarde ziet
van de oude spelletjes, de oude liedjes, de ontgroening en
de C. Al dan niet in een nieuw jasje.
Nog even wachten, dan mogen we weer! Even in mijn
kamp-app vragen of iedereen er al een beetje zin in
heeft…
Hugo en Marjoleine
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Paniek onder de mast, en niet voor niets. Elke kampdag kent
wel zijn gedenkwaardige momenten. Een perfect getimed
eitje bij het ontbijt, een heroïsch waterballet of kampradio
met ongeëvenaard zwijmelgeluk voor iedereen. Maar er zijn
ook lullige momenten: Een Chinese maaltijd -hilarisch met
Chinees geschreeuw uit de keukentent- waar je drie kwartier later een koud portie niet te vreten nep nasi rames mag
ophalen of, ook erg, een groep deelnemers die bij Expeditie
Robinson drie uur zonder eten en drinken op verliezerseiland zit. Maar de ergste van vandaag was wel de explosieve
prijsstijging van de cola. Als een soort grap hadden de adjudanten uitgelegd dat alles net als in de echte wereld aan
marktwerking onderhevig was en dat derhalve de prijs van
de cola met een euro steeg omdat er teveel vraag was.
Voor een simpele deelnemer geen speld tussen te krijgen.
Deze zottigheid is de prijs, zegt de knots. Het kan niet
twentyfourseven toppiejoppie zijn. Af en toe is het afzien.
Het is eigenlijk net als bij de echte kampprijs voor de deelnemers. Het liefst zou je die koters voor niks meenemen
maar dat gaat nou één keer niet. Er zijn kosten die moeten
worden opgebracht.
Helaas voor de knots hing ook onze nerd bij de mast. Jan
Jaap had voor zichzelf allang een vlijmscherpe analyse
gemaakt van de gebeurtenissen hetgeen resulteerde in een
sluimerende angst voor meer verassingen op het gebied van
de prijsontwikkelingen in de kantine. Je zou toch raar
opkijken wanneer straks op de stafvergadering je biertje
ineens 3,50 kost. Vanwege de marktwerking zeg maar. Er is
waarschijnlijk weer heel veel vraag. Shit zei de knots, zo had
ik dat nog niet bekeken. Nee, dat dacht ik al, net zoals je
opmerking over de kampprijs voor de koters. Die is dit jaar
weer drie euro gestegen en nog geeneens vanwege de grote
vraag maar vanwege de toenemende schade aan de busjes.
Niemand die er wat van zegt en hup… de kampprijs gaat
omhoog. Bovenhoofdse schade noemen ze het. Tussen je
hoofd tot en met het dak. Dat gaat trouwens dus ook over
adjudanten want zij rijden in die busjes. Die lui zorgen voor
veel ellende. Ieder ogenblik is er ergens op kamp wel een
adjudant die onder iets door probeert te rijden waar je niet
onderdoor kan. En vanwege het hele vraag- en aanbodproces komt die schade uiteindelijk op het bordje van de
deelnemer. Omdat stafleden alleen maar voedingsgeld
betalen lijden die er gelukkig niet onder. De knots is even
sprakeloos. Laten we maar snel naar de stafvergadering
gaan. Mochten er vervelende prijsontwikkelingen zijn dan
kunnen we misschien nog ingrijpen. Gelukkig blijkt de prijs
voor een biertje niet gestegen. En, nadat hij er zich nog
zeven keer van heeft overtuigd krijgt de knots ineens ook
nog een geweldig idee. We zouden alleen nog adjudanten
mee moeten nemen van 1.95 m of meer. Dat scheelt veel
bovenhoofdse schade. Iets voor de volgende ledenvergadering?

Villa Vlaggemast

ADJUDANTEN
BOOS OVER
MEDIA HETZE
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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.

