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Vanmorgen op de fiets vrolijkte 
een fijne LCKV-poster een bus -
hokje op. Met een glimlach op mijn 
gezicht fietste ik naar mijn werk. 
Het lijkt nog wat onwerkelijk maar 
het is toch heus; we gaan weer 
richting een kampseizoen! Hoe dat 
seizoen er dan uit zal zien is waar-
schijnlijk (hopelijk/misschien) een 
stuk duidelijker wanneer deze 
Opzet op je deurmat ligt.  
 
Vanmorgen in mijn isolatiepak in een 
stampesvol ziekenhuis voelde het 
reuze ver weg. Met bijna 60 man in 
een bus, met z’n 7-en hutjemutje in 
een slaaptent, met z’n 16en aan de 
keukentafel…het lijkt nog zo ver weg.  
Ondertussen vermaak ik mij met mijn 
maat en onze staf met de nodige voor-
pret. Slechte grappen 2 jaar in leven 
houden blijkt toch een uitdaging. De 
playlist “LCKV 2020-slecht” verander-
de in “LCKV 2021-slechter” en ik duim 
de gehele dag dat het niet zover moet 
komen als een “LCKV 2022-slechtst”.  
 
Afgelopen week heb ik tijdens een 
vakantie in Drenthe uiteraard de 
“Roege Stobbe” bezocht om het LCKV-
gevoel alvast een beetje op te roepen. 
Het Boudewijn van Meterenpad ligt er 
nog keurig bij. Als ik mijn ogen dicht-
doe kan ik de STRA bijna ruiken, de 
kinderen bijna horen en het zand 
 tussen mijn tenen bijna voelen.  
 
Afijn, mocht het je nog niet duidelijk 
zijn; IK WIL OP KAMP!  

En ohja, hou de Facebook-pagina en 
de website van de LCKV in de gaten 
voor de digitale opzet!  

Olga Blok
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Haute Roche wordt dit jaar vervangen 
door een kampterrein bij Ommen, 
52°30'58.2"N 6°23'46.9"E. Waar Haute 
Roche nog boven op een heuvel ligt, 
met een mooi uitzicht over het dal, is 
Ommen een stuk lager gelegen, aan 
rivier de Vecht waar in de zomer heer-
lijk gezwommen kan worden. Het is 
een mooi grasveldje met wat bomen 
verspreid over het terrein. Het is een 
van de vele groepskampeerterreinen 
in de omgeving. Net als op 
Terschelling is hier een toiletgebouw 
aanwezig, dus geen Hudo’s op dit 
 terrein dit jaar. Om het terrein zit een 
bosachtig gebied waar mooie paadjes 
voor nachtelijke tochten te vinden 
zijn. Ideaal dus voor de wat oudere 
leeftijden. Vlakbij het terrein is een 
grote kampvuurkuil gelegen waar, na 
de nachtelijke tochten, met warme 
chocomel en (mooi) gitaarspel de dag 
goed afgesloten kan worden. Ben je je 
leger spullen voor de leger dag verge-
ten? Geen nood, op minder dan 40 
minuten lopen is een grote Army 
dump te vinden. Als je dan toch aan 
het lopen bent en die legerkleding 

mee hebt ben je met een uurtje lopen 
aanbeland op de Sahara: dé plek voor 
een vette desert-editie van levend stra-
tego. Toffer kan het niet worden toch? 
Een tienerkamp is natuurlijk geen 
 tienerkamp zonder outdoor, en geluk-
kig is dat hier in de buurt ook te vinden. 
Tokkelen, mountainbiken, klimmen, 
kanoën, klimpaal, parcours of krat -
stapelen, er is genoeg keus! Volgens 
afdeling terreinen het leukste weetje: 
Ommen huisvest hét nationaal tinnen 
figuren museum! 

Een stukje meer naar het zuiden gele-
gen vinden we het nieuwe kamp -
terrein Okkenbroek, 52°17'27.1"N 
6°18'26.3"E, de vervanger van Wiltz. 
Een groot grasveld in een mooi spel-
bos tussen de weilanden van zuidwest 
Overijssel. Dit spelbos overspant maar 
liefst 21 hectare, en is dus ideaal voor 
de vetste spellen! Ook hier is een toilet 
gebouw aanwezig, dus die stinkende 
dixies kunnen een jaar worden over -
geslagen! Bij dit terrein is een kamp-
vuur plekje op het terrein zelf te vin-
den waar je dus tot in de late uurtjes 
kan zitten. Natuurreservaat de Slenk 
en het nationaal bos Oostermaat liggen 
om de hoek en kunnen mooi mee -
gepakt worden tijdens de dagtocht! 
Mocht de LCKV beslissen om volgend 
jaar winterkampen te organiseren zit 
je bij Okkenbroek het best: op slechts 
een kilometer lopen ligt een mooie 
 ijsbaan. Aangezien dit ook een tiener-
kamp is komend jaar kan de outdoor 
hier ook niet ontbreken. Tokkelen, 
klimmen, mountainbiken of je hoog-
tevrees overwinnen op een touwbrug. 
Het meest pittoreske aan Okkenbroek 
is wel dat er meer stafleden met de 
LCKV mee gaan dit jaar dan dat 
Okkenbroek inwoners heeft.. 
 
Of deze terreinen beter zijn dan Haute 
Roche of Wiltz zullen we na het kamp-
seizoen wel horen, maar het lijken in 
ieder geval mooie plekken voor een 
goede LCKV-week vol gezelligheid! 
 

Antonella van Osnabrugge

Jaa we gaan weer op kamp! En zelfs naar twee nieuwe terreinen! Haute 
Roche en Wiltz maken dit jaar tijdelijk plaats voor Ommen en 
Okkenbroek, gezellig in onze eigen kikkerlandje. Zo hoeft er geen reke-
ning gehouden te worden met een negatief reis advies naar het buitenland 
of verplichte quarantaines bij terugkomst. Afdeling terreinen heeft hard 
gewerkt voor het vinden van nieuwe terreinen binnen onze landgrenzen 
en hebben twee top plekken gevonden! Maar wat weten we eigenlijk van 
deze terreinen?

Nieuwe terreinen

Ommen

Okkenbroek
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We gaan op kamp. In ieder geval, 
dat is de bedoeling en het startsein 
is door het bestuur gegeven. In juni 
volgt de definitieve beslissing. En 
voor de kinderkampen is de kans 
dat ze doorgaan nog een beetje 
groter, want ook als de 1,5 meter 
nog niet is losgelaten, gaan deze 
kampen door. Zo werd een nieuw 
woord geboren; een 1,5 meter-
kamp. Maarre... klinkt leuk 1,5 
meter-kamp... alleen... hoe moet 
dat dan in de praktijk? Wij van de 
Opzet-redactie hebben alvast een 
beetje zitten brainstormen. 
 
Dinsdag Persco 
 Persconferentie na persconferentie 
horen we weer slecht nieuws. 
Avondklok verlengt, één persoon over 
de vloer, horeca dicht… Veel verder 
van vorig jaar zijn we niet helaas. 
Gelukkig is er een zonnig vooruitzicht 
voor de LCKV. Anderhalve meter of 
niet, er gaan sowieso mensen op 
kamp! Alles gaat in een sneltreinvaart. 
Stafavond moet op afstand, het S&S-
programma moet in vier maanden uit-

gewerkt worden en we moeten gaan 
beginnen met het afstoffen van onze 
verkleedkleren. 
Anderhalf meter, anderhalf. Ik zeg 
anderhalf meter, kom niet in mijn 
aura b*tch! 
 Om jullie tegemoet te komen hebben 
wij van de redactie nagedacht over 
anderhalve meter ideeën voor op 

kamp. Laten we de slegge verlengen en 
op anderhalve meter afstand ontgroe-
nen. De koks houden afstand en gooi-
en het eten vanuit de keukentent op je 
bord. Elke staf krijgt een eigen HUDO-
tent om besmettingsgevaar te voor -
komen. Laten we een vaatwasser aan-
schaffen om ons eetgerei beter te ont-
smetten. HO en KC moeten op zoek 
naar een gebarentolk en mededelingen 
in de vorm van een persco geven. 
Laten we dit seizoen écht vaker onze 
handen wassen. Neem een staflid mee 
die corona ontkent en ga de discussie 
aan. Geef de anderhalve meter zones 
aan met kruizen op de banken en stic-
kers op grondzeilen. Maak een loop -
route over het kampterrein en zorg 
voor éénrichtingsverkeer! Kies een 
keer voor wat nieuws en neem mond-
kapjes als stafoutfit. Doe het was 
moment in de vorm van teststraat. 
Accepteer maar één overloper tegelijk 
in de tent. Laat de deelnemers tijd -
vakken reserveren voor de kantine 
waar ze maximaal tien minuten de tijd 
hebben. Waarom verkopen de adju-
danten geen toiletpapier? We moeten 
tenslotte kunnen hamsteren. 
 
1,5 meter lange snee 
 Gelukkig waren er ook serieuze idee-
ën voor de stafleden. Maak borrel -
pakketjes voor de stafavond. Geef 

algemeen 
•  Avondklok. Vanaf 22.00 in de tent. 
•  Voor de verandering wat vaker handen wassen. 
•  Kamp dashboard voor de mensen thuis om de besmettingen op kamp te volgen. 
•  Persconferentie door HO en KC (joker als gebarentolk). 
•  Ten minste één bestuurslid dat Corona ontkent. 
•  Stickers op de grondzeilen die 1,5m zones indelen. 
•  Plexiglazen raampjes op de bankjes bevestigen en in de tenten. 
•  Afplakken van de bankjes (verboden op te zitten, zoals nu op bankjes bij 

fastfoodketens en zo). 
•  Deelnemers krijgen thuiskamp online, staf wel op locatie, ouders kunnen 

spelpakketten ophalen. 
•  Een paar miljoen euro per kamp om achterstand bij de inschrijving weg te 

werken. 
•  Op kamp lessen en onderwijs door laten gaan zodat de deelnemers na de 

zomer weer ingelopen zijn. 
•  Eén overloper tegelijk over de vloer. 
•  Looproutes over het kampterrein, aangegeven met één richtingsverkeer pijlen. 
•  Mondkapjes als stafoutfit. 
•  Tissues en handalcohol op de meeneemlijst van deelnemers. 
•  Routekaart voor de week opstellen. Extra maatregelen wanneer nodig. 
•  Vaatwasser om de borden mokken en bestek beter te kunnen ontsmetten.

Een 1,5 meter 
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waterspuitjes een kleur en maak er het 
grote vaccinatiespel van. Stuur de 
 kinderen alleen het bos in bij een 
nachtspel om de anderhalve meter 
afstand te garanderen. Speel tikkertje 
met rietjes van anderhalve meter, 
voetbal met een grote hoepel om je 
heen en speel het Zweeds ren en 
schreeuwspel. Organiseer de staf -
vergadering op Zoom in de grote tent. 
Laat de opzet plexiglazen raampjes op 
de banken en in de tenten bevestigen. 
Maak van de ontgroening een corona 

uitbraak waarbij de groene in quaran-
taine moeten. Maak van je rustdag een 
lockdown. Stuur de kinderen om 22:00 
naar bed en laat ze er om 4:30 weer 
uitkomen om besmettingen te voor -
komen. Laat je koks een anderhalve 
meter lange snee serveren. Neem gele 

kartonnen handjes mee zodat staf -
leden coronaproof hun hand kunnen 
opsteken.  
Met deze ideeën kan iedereen vast aan 
de slag. Wij kunnen in iedereen geval 
niet wachten op de borrels, spellen en 
gezelligheid van de LCKV. Hopelijk 
kan iedereen hun kamp op een leuke 
en veilige manier voorbereiden en zien 
we elkaar bij de bus! 

 
Amber Moorman, Ramon Stouten,  

  Hennie Kralt, Myrthe Verhaar 

Spellen 
•  Kennismakingsspel coronavirus platmeppen. 
•  Watergevecht met waterspuitjes aka het grote vaccinatiespel. Afwisselen met 

kleurtjes welk vaccin het is. 
•  Nachtspellen de kinderen alleen het bos insturen. Ook de jonkies, want we kun-

nen tenslotte niet garanderen dat bange kinderen op 1,5 meter afstand blijven. 
•  Het grote lange rietjesspel of tikkertje met lange rietjes. 
•  Voetbal met een grote hoepel om je heen. 
•  Zweeds ren en schreeuw spel. 
•  Waterballonnen omtoveren tot Corona bacteriën gevecht. 
•  Het Britse bulldog besmettingsspel. 
•  Het ontsmettings beauty middag. 
•  Lockdown rustdag. 
•  Protesten op het kampterrein die eindigen met een watergevecht. 
•  Totemroof met AstraZeneca, Jansen en Pfizer. Houd je voorraad op peil. 
•  Corona-intake lijst bij aankomst van een spel, maaltijd, post. Indien alle vragen 

met ‘nee’ beantwoord kunnen worden mag je door. 
•  Wasstraat in vorm van een teststraat. 

Eten 
•  Vang je eten op je bord gegooid 

door de koks. 
•  Lange snee van 1,5 meter serveren. 
•  Eten afhalen en bezorgen, horeca 

is dicht. 
•  Je eten alleen lopend opeten, 

want je mag niet op het terras 
gaan zitten.

Kantine 
•  Vang de kikkertjes op minimaal 

1,5 meter. 
•  Snelle kantine, tijdsblok van 10 

minuten. 
•  WCpapier verkopen in de kantine. 
•  Tijdsvakken voor de kantine. 
•  Online afspraak maken om te 

winkelen in de kantine.

Ontgroening 
•  Een Slegge van 1,5 meter om te 

ontgroenen. 
•  Ontgroening door middel van 

positieve testen, groene moeten in 
quarantaine. 

•  Ieder zijn eigen groene kwast. 
•  Groen verven met wattenstokjes 

en vergeet dan vooral niet diep in 
de neus en de keel.

Staf 
•  Stafvergaderen dmv whatsappvideo 

+ pubquiz of in de grote tent. 
•  Borrelpakketjes voor de stafavond. 
•  Grote gele kartonnen handjes om 

op te steken bij Stafvergadering. 
•  Kleine staf tentjes voor de losse 

staf. 
•  Alle stafleden hun eigen HUDO: 

om gevaar besmetting te voorko-
men. Daarna tent flappen om hoog 
om te luchten. 

•  Per functie een eigen keukentent 
met live feed verbinding onderling. 

•  Stafvergadering: Radio romantica, 
de speciale staf-only-editie.

kamp



Wie had ooit kunnen bedenken dat 
de COVID pandemie zo’n impact 
zou hebben op een samenleving? 
En al helemaal niet op wereldwijde 
schaal…  
 
In het licht van de 100 jarige geschie-
denis van de LCKV, zou je misschien 
denken dat het niet eerder voorkwam: 
een zomer zonder LCKV kampen. 
 
En toch was de zomer van 2020 niet de 
eerste zomer zonder LCKV kampen. In 
de archieven van de LCKV kwamen we 
iets bijzonders tegen:  
“Aangifte-formulier voor de L.C.K.V. 
jeugdkampen 1941”.  
Ondanks de Tweede Wereldoorlog 
werd er toch gekampeerd ‘ op ons 
oude, prachtige terrein op de 
Stakenberg’. Het toenmalige bestuur 
schrijft in het aangifte-formulier: 
‘ Natuurlijk weten jullie allemaal, 
dat we dit jaar niet in onze tenten 
kunnen slapen. Dit jaar slapen we 
dan ook in een barak. Dat kan nu 
niet anders. Dat is ook niet zo erg. 
Jullie moet maar rekenen, dat je ’s 
nachts toch je ogen dicht hebt en 
er dan niet de minste notie van 
hebt of je in een tent dan wel in 
een houten gebouwtje slaapt. 
Maar als je je ogen weer open 
hebt, komt het er op aan’ …. 
 
Nu, in de zomer van 2021 en 80 
jaar later, hebben we te maken 
met heel andere omstandig-
heden, maar kun je dezelfde 
vragen stellen als het bestuur 
destijds:  
“Mag het en kan het?  
Dat zijn van die klassieke 
vragen waar elke kamper 
mee zit voor hij in een 
L.C.K.V.-kamp verschijnt. 
Van het jaar heeft het 
bestuur zelf met die vra-
gen gezeten. Laten we 
hopen dat jullie moeilijk-
heden ook tot een oplos-
sing komen. Dat zal wel 
gaan, denken we.”   

Ook het huidige bestuur gaat van het 
positieve uit en gaan voor een kamp-
seizoen, zij het in aangepaste vorm, in 
2021. 
 
Maar helaas, ondanks alle goede 
bedoelingen zijn de kampen in 1941 
toch niet doorgegaan.  
Want pas in 1946 verschijnt er weer 
een folder die de jubelende titel heeft  

“Na zès jaar 

weer kampeeren”  … (Kamperen met 
dubbel-e en in groter lettertype!) 
“ Jawel, het gaat door. Het zag er alles-
behalve hoopvol uit toen we plannen 
gingen smeden voor deze zomer. Alles 
wat nodig was om een behoorlijk 
kamp op te zetten was weg.”  
 
Als je terugkijkt en af en toe een duik 
neemt in de archieven, schieten er 
allerlei gedachten door je heen: de 

geschiedenis herhaalt zich, 

Zomers zond



alleen nu in vredestijd … de Veluwe … 
overal waar we heen gaan … Nunspeet 
… tenten kampen … onzekerheid … 
gaan we wel of gaan we niet … hoop … 
voorpret … voorbereiding!  Laten we 
hopen dat het kampseizoen in 2021 
door kan gaan! 
 
Voor iedereen een goede zomer 
gewenst met hopelijk weer ruimte 
voor een terrasje pakken, vakantie,  
 

elkaar weer mogen omarmen en voor-
al ook prachtige, uitbundige LCKV-
kampen!  
 

Bestuur Vrienden van LCKV 

der kampen
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Geen inpakstress, niet verkleed bij 
het vertrekpunt. Geen hobbelige 
busreis of misselijk over de rand 
van de veerboot hangen. Niet eens 
de onzekerheid of mijn tas wel in 
de grote berg koffers en spullen 
terug te vinden is (ik heb hem 
toch wel echt bij de vrachtwa-
gen gezet...toch?) of spanning 
voor het eerste avondspel in 
het bos. 
 
En toch was er een 
kennismakings activiteit, een 
spannende spooktocht en zelfs 
een spetterende bonte avond!  
En dat allemaal netjes op 1,5 
meter afstand, volledig corona-
proof. Hoe dan? Nou "gewoon"... 
het Wheeler kamp ging dit jaar 
digitaal! 
Een week lang kwamen iedere 
avond om 19.00 uur een hoop 
enthousiaste deelnemers en bege-
leiders online voor het digitale 
Wheelerkamp. Ik weet eigenlijk niet 
wat ik precies verwacht had van 
tevoren. Het idee van een digitaal 
kamp was er snel en de invulling 
kwam ook wel goed. Maar ja, dan is 
het altijd maar afwachten of er 
genoeg animo is om er iets tofs van te 
maken. Maar dat er iedere avond min-
stens 30 deelnemers en stafleden zó 
enthousiast mee zouden doen, dat had 
ik dan weer niet verwacht. Hoe tof is 
het om daar een onderdeel van te 
mogen zijn! Moira hield voor ons van 
iedere dag een dagboekje bij. 
 
Zo kwam dat Bouw-je-eigen-kamp -
terrein-knutselpakket toch nog van 
pas voor de openingsceremonie bij de 
vlaggenmast. Met z'n allen remote  
'Oh LCKV' zingen ontaardt vanzelf in 
een onbedoeld canon. Of verschillende 
challenges waarvan je er zomaar één 
kan winnen door een knuffelbeest op 
je hoofd te leggen of met je haarborstel 
te roeren in een fantasie-pan. Moira: 
”Vandaag was het chaotisch maar 
gezellig. Ik vloog van boven naar  
beneden”.  

Een vrolijke bingo kon je een tegoed-
bon voor een romantisch diner bij 
kaaslicht ( ja, kaas) opleveren. En zo 
stond er iedere avond een andere  
activiteit op het programma. Moira: 
“In 1 woord gezellig!  

Er werd traditioneel vals gespeeld, dus 
liedjes gezongen. Er werden cijfers 
door elkaar gezegd. Helaas zijn we 
niet aan de Black stories gekomen. Al 
met al een gezellige avond.” 
 
Op de laatste avond een bonte avond 
met een hoop stukjes opgevoerd door 
de deelnemers. Zat ik tóch nog mijn 
tranen in te houden voor m'n laptop. 
Als afsluiter een (Wheelerkamp)tradi-
tie: Jaap schreef een lied waar alle 
deelnemers in genoemd werden op 
een behoorlijk herkenbare melodie... 
Die 1,5 uur vloog iedere avond voorbij! 
Moira: “Helaas alweer de laatste dag. 
Vandaag was het zoals deze week weer 
heel gezellig. We hadden een aantal 
acts die mooi, emotioneel en grappig 
al met al een gezellige week! Het was 
ondanks deze gekke tijd een super -
leuke week!!” 

Het is bij lange na niet hetzelfde als 
écht op kamp gaan, nee natuurlijk 
niet. Het echte kampgevoel zit hem in 
crossen door het bos tijdens een te gek 
renspel, bij een kampvuur liedjes 
 zingen met warme chocolademelk in 

je mok of op luchtbedjes in de zon 
  bijkomen van die ontzettend lange, 
maar supertoffe dagtocht. Zelfs 
het spel zonder uitleg (water kan 
je niet uitpersen, ik blijf erbij!) 
miste ik dit jaar. Maar ondanks 
het gemis van nét niet met z'n 
allen in de keukentent passen bij 
de stafvergadering (een typisch 
Wheelerkamp-dingetje, geloof 
ik), vals spelen bij Levend 
Stratego en een vossenjacht rond 
de Brandaris, was deze digitale 
kampweek wel echt heel gezel-
lig! 
 
Voor de deelnemers van het 
Wheelerkamp was dit toch de 
week van even bijpraten met 
elkaar, ietsiepietsie kampsfeer 
proeven en heel even kunnen 
lachen om totale onzin. 
Guusje: "Deze activiteiten 

geven de week toch wat kleur. 
Iets om naar uit te kijken". Ook ande-

re deelnemers hebben het gelukkig als 
een leuke week ervaren met een glimp 
van het bekende kampgevoel. En hoe 
gezapig het ook klinkt: daar doen we 
het wel allemaal voor!  
Al met al was het een goed alternatief 
in deze corona-tijd met een (hopelijk 
tijdelijk) "nieuw 1,5 meter normaal". 
En laten we eerlijk zijn; slapen in je 
eigen bed, iedere dag opstarten met 
een warme douche en je bord, mok en 
bestek alleen maar in de vaatwasser 
hoeven zetten heeft ook wel zo z'n 
voordelen. Al ruil ik het volgend jaar 
met alle liefde in voor een wapperend 
tentzeil, houten bankjes, lauw afwas-
water in een emmertje en weer veel te 
weinig slaap! 
 

Dorijn Otto 

Digitaal Wheelerkamp
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Wistjedatjes

Er is altijd wel wat te vertellen 
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 huive-
ring door je lichaam, je pupillen 
verwijden en je oren spitsen 
zich. Je bent helemaal gefocust 

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 achter 
wat het geheime ingrediënt van 
de koks is, wat dat gerecht 
onevenaarbaar maakt.  
Ook deze keer weer een goed 
gevulde rubriek met ‘Wist je 
datjes’

.... het eenzaamste wezen op aarde een walvis 

is die al 20 jaar roept om een vrouwtje aan te 

trekken, maar wiens hoge stemgeluid zo 

anders is dan de andere walvissen dat niemand 

reageert. Kom ik toch weer terug bij het 

dieren geluidenspel: Wie kan dit wezen geluk-

kig maken met zijn of haar mooiste lokroep?

... een ‘French kiss’ - een tongzoen 

dus - in het Frans juist een ‘Engelse 

kus’ genoemd wordt. Hoe je dit ook 

noemt, het kan voorkomen tijdens 

kampverkering.

... als je lampolie op is, maar je nog  

wel citroenen hebt, je toch een lampje  

kunt laten branden.

... wij jaarlijks bijna 1000 kilo eten en 

drinken door ons lichaam laten gaan, als 

je uitgaat van 1,5 kilo vocht en een kilo 

eten per dag. Dat zou op een weekje 

kamp op ongeveer 15 tot 20 kilo komen. 

En voor sommige zal die 1,5 kilo vocht 

misschien toch iets meer zijn (vocht = in 

alles wat je drinkt ;)

... een honingbij een speciaal acht vormig kwispeldansje doet om korf genoten te laten weten waar voedsel is. Ideetje voor de variatie op het dieren geluiden spel? Het dierenbewegingsspel?

... alcohol zoeter 
smaakt bij harde 

muziek. Dus mocht 
je alleen van zoete 

alcoholische drankjes 
houden, tijdens een 
feestje in de grote 

tent dicht bij de box 
lust je misschien wel 

alles met alcohol.

... beweging effect heeft op je 

slaap? Je slaapt dieper als je vier 

keer per week een uurtje 

beweegt. Is het daarom dat je op 

kamp met 3 a 4 uurtjes per 

nacht prima gaat?

... het stof in huis voornamelijk 

uit dode huidcellen bestaat.  

Hoe zit het dan met het stof van 

een weekje kamp, wat je na een 

jaar nog terug kan vinden tussen 

je kampspullen?

... er een heleboel voorwerpen zijn van ongeveer 1,5 meter: Fiets, 3  trompetten, bezem, hark, piano, Roel van Velzen, 15 Lions, 75 kikkers 
(snoep), 15 salmiakknotsen,  

1,5 slegger, opblaaskrokodil. 

Bouwiene Keekstra

... je elektriciteit kunt opwekken met een kam. Jammer dat 
het nooit genoeg is om je telefoon of box op te laden.

... een Quidnunc iemand is 
die de laatste nieuwtjes en 
roddels wil weten. Dus de 

radioromantica presentator 
een echte Quidnunc is.

... de vijf seconden regel – als je het eten laat vallen en 
het binnen vijf seconden opraapt is het nog vrij van 

bacteriën of andere viezigheid- is totale onzin. Vanaf het moment dat eten op de grond ligt, heeft het al even-veel bacteriën als dat je het vijf seconden laat liggen. 
Maar dat het goed voor de weerstand is zou dan wel 

weer kunnen kloppen. 

... je in een half uurtje intensief bewegen  al meer dan 300 calorieën verbruikt? Dus als  je verdwaalt tijdens de dagtocht je echt wel weer zonder schuldgevoel, die stafhap om  
1 uur ’s nachts tot je kan nemen. 



van de voorzitters

Dit keer een ‘van de voorzitters’ door 
iemand anders geschreven. Mijn eer-
ste ‘van de voorzitters’, ik hoop dat er 
nog veel zullen komen! Allereerst zal 
ik mezelf even voorstellen, mijn naam 
is Marjoleine Verdegaal. Afgelopen 
twee jaar was ik de Secretaris van het 
bestuur. Tijdens de ledenvergadering 
in april is Hugo de Reus als tweede 
voorzitter afgetreden en heeft hij het 
stokje aan mij overgedragen. Ik vorm 
dus een kersvers duo met mijn naam-
genoot, wij liggen goed op een “Lein”!  
Tijdens het laatste bericht hebben we 
je op de hoogte gesteld van de ver-
schillende scenario’s voor het komend 
kampseizoen. Inmiddels zijn we druk 
met de voorbereidingen voor een com-
binatie van twee scenario’s. Deze com-
binatie ziet er als volgt uit: 
We organiseren kampen voor alle leef-
tijden in het binnenland op voor-
waarde dat er geen 1,5 meter afstand 
gehouden hoeft te worden tussen 
deelnemers en stafleden. We hopen 

dat de corona-maatregelen dat tegen 
de zomer toelaten. Mocht dit niet het 
geval zijn, dan hebben we de moge-
lijkheid om af te schalen. In een der -
gelijk geval gaan alleen de kampen 

voor deelnemers t/m 12 jaar door 
waarbij stafleden onderling 1,5 meter 
afstand moeten houden. 
 
Uiteraard hopen we enorm dat we alle 
32 kampen zullen draaien aankomen-
de zomer! De meeste dagen zie ik dit 
heel rooskleurig voor me. De dagen 
dat de corona-berichtgevingen me 
duizelen richt ik me op leuke LCKV 
herinneringen en het voorbereiden 
van het kampseizoen. Naast de gewo-
ne werkzaamheden in aanloop naar 
het kampseizoen, werken we aan een 
corona handboek. Zo proberen we ons 
zo goed mogelijk voor te bereiden.   
De aanloop naar het kampseizoen is 
nog nooit zo spannend geweest. Het 
komend seizoen zal ander zijn dan we 
gewend zijn maar dat zal de pret niet 
drukken.  
Succes met alle voorbereidingen en 
hopelijk tot snel! 
 

Marjoleine & Marjoleine

 adverteerders gezocht! 
 

Geniet jij ook altijd zo van dit blaadje op de WC? Wij wel! En dat willen we de 
komende jaren graag zo houden.  
 
De Opzet  
zoekt dus  
adverteerders!  
 
Wil jij adverteren  
in ledenblad de  
Opzet en/of de 
DeelnemersOpzet  
en tegen  woordig  
ook de digitale  
Opzet? 
 
Mail naar  
opzet@lckv.nl  
voor meer infor matie 
over de tarieven.



van de afdelingen

Villa Vlaggemast

Zo groen 
Een geliefde bezigheid van iedereen op dit moment is koffie-
dik kijken. Het begint met: Als de Coronacrisis voorbij is 
dan………… Overigens is in deze tijd de keukentent zo 
langzamerhand nog één van de zeldzame plekken waar je 
koffiedik kan kijken maar dat terzijde. 
 
Onder de vlaggenmastmast hebben we een aardige 
gedachte wisseling, gestart door Jan Jaap, chef tent 2. JJ zoals 
we hem noemen, spreek uit als: djé djé is net twee weken 
geleden afgestudeerd in culturele antropologie met als bij-
vak sociale geografie. Waar die dan precies verstand van 
heeft weet niemand behalve JJ zelf en die meent dat dit 
eigenlijk allesomvattend is. Bijna van alles dus. En dan heeft 
hij ook nog eens een beetje hocus pocus uitstraling. Boze 
tongen uit tent drie, beweren dat JJ nog bij Harrie Potter in 
de klas heeft gezeten. Geen aanbeveling maar ja, die meiden 
zijn gisternacht na een zeer luidruchtige overloopactie door 
JJ uit zijn tent gegooid dus hun mening over de ‘chef next 
door’ is een tikje negatief gekleurd.  
 
Met een wijze blik verteld JJ dat is onderzocht dat 
gemiddeld ieder jaar de helft van de deelnemers niet meer 
mee gaat en dat de andere helft dus nieuw is. Wanneer je 
dan nagaat dat we door de corona anderhalf jaar overslaan 
weet je dat er in 2022 heel veel groenen zullen zijn. Per 
kamp gaan we dan met ongeveer 10 deelnemers en 4 staf -
leden ruim 55 groenen ontgroenen. In de gauwigheid uitge-
rekend betekent dat 220 hamerslagen. En dan komen daar 
nog alle toeters en bellen bij waarmee je normaal gesproken 
als aankleding een ontgroening wilt opluisteren. Zijn we daar 
wel op voorbereid? Triomfantelijk kijkt hij in het rond in de 
vaste overtuiging dat hij zojuist een enorme steen in de 
 vijver heeft gegooid. 
 
Annemarieke de chef van tent drie merkt direct een beetje 
meewarig op dat onze hoofdleiding hier echt geen moeite 
zal mee hebben hoor. Vorig jaar zag ik ze dertien groenen er 
in een half minuutje erdoorheen rossen. De groenen ston-
den gebukt, met hun gezicht naar de rivier en terwijl de 
hoofdleiding met de hamer achterlangs liep kregen ze één 
voor één klap. Alleen kieperde de laatste zo de rivier weer 
in. Niet echt erg want daar kwamen ze toch net uit. Dus 
wat is het probleem zei Annemarieke. Ze was na het voor-
val van gisternacht toch nog steeds een beetje wraaklustig. 
Het is natuurlijk nooit leuk als je kinderen door een andere 
chef werden gepiepeld. Annemarieke rook bloed en vroeg, 
om het expres nog ingewikkelder te maken of er ook was 
onderzocht welke helft dan niet meer mee ging; waren dat 
de deelnemers die één keer meegingen of juist al langer, 
en… hoe zat het met de staf. JJ had nattigheid moeten 
 voelen maar zijn wetenschappelijke inslag vormde een 
 ernstige belemmering voor zijn gevoelsleven. Dat is één staf-
lid per drie deelnemers, en die stopt na gemiddeld drie jaar. 
Annemarieke had hem nu voor het inkoppen. Wat jammer 
JJ, want dit is toch ook alweer je derde jaar? 

gezocht  

medewerker afdeling Financien 
 

Op de afdeling Financiën zijn wij verantwoordelijk voor 
de administratie van de vereniging. Naast het boeken van 
de banken en het verwerken van de facturen onderhouden 
wij ook contact met ouders over het innen van de kamp-
gelden en verrichten wij de financiële afhandeling van elk 
kamp. 
 
Geen verstand van financiën?  
Geen probleem, dat leren wij je op de maandagavond.  
 
Belangrijk is wel dat je accuraat bent en het natuurlijk 
leuk vind om je bezig te houden met de financiën van de 
vereniging.  
 
We zijn met 2-3 medewerkers op de afdeling Financiën en 
maken er elke maandag een productieve maar vooral 
gezellige avond van.  
 
Ben je geïnteresseerd?  
Kom gerust een keer langs om kennis te maken.



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

Lid van de Vereniging van Estate Planners (REP) 
 
Schoolstraat 218, 2252 CP Voorschoten Tel: 071-561 4040 
Postbus 19, 2250 AA Voorschoten Fax: 071-561 9063 
boomnotariaat.nl info@boomnotariaat.nl 
 
Op woensdagen van inloopspreekuur van 16:00 tot 17:30 uur 
 
Maak een afspraak voor een gratis informatief gesprek (max. 30 min.) voor een check 
van uw huidige testament, samenlevingsovereenkomst of huwelijksvoorwaarden.

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

nieuwe terreinen, nieuwe problemen

Waar blijven  
die kut adju’s  

dan?
Waar  

ZIJN jullie?!

Ehm, een tip voor de  
vossenjacht morgen; ‘onderbroek’ woordgrappen 

kunnen ze hier niet echt waarderen...


