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WOENSDAG
We begonnen woensdag ons 
kamp met de voorstelronde. Door 
creatieve ingevingen van Polderse 
jongens konden wij de opening doen 
op tandems. De een met sirenes 
en de ander met lampen. Eerst 
de kookmoeders & Richard op de 
tandems en daarna was het de beurt 
aan de leiders. Het was wederom 
weer een leuke opening.

Toen het startschot was voor de editie 
van 2017 was gegeven begonnen 
de tenten aan het traditionele 
voetbaltoernooi om de kinderen en 
leiders beter te leren kennen.
Vanwege verbouwingen op 
het sportcomplex moesten 
we improviseren en was onze 
eetgelegenheid in de hal gerealiseerd. 
Het is weer eens wat anders en door 
de kookmoeders wordt deze ruimte 
ook als fantastisch ervaren.
Ondertussen waren Sem Wokke, 
Bertus Zwart & Ossip Wijnker, de 
nieuwe/oude trainers van de ZAP 
selectie gearriveerd en die schoven 
gezellig aan bij de lunch. Dit drietal 
gaat komend seizoen de hoofdmacht 
van ZAP begeleiden. Ze vonden het 
erg leuk dat wij ze vroegen of ze een 
voetbalmiddag wilde organiseren 
voor de jonge talenten van het 
kamp en zeiden direct ja. Het was 
een fantastische middag met allerlei 
vormen die alleen maar met voetbal 
te maken hadden.

Door de andere groep werd het 
beruchte Indiana Sluipsextet gespeeld 
op het A- & B-veld. Onder de scherpe 
ogen van onze scheidsrechter Sierd 
Kloosterman werd alles nauwlettend 
in de gaten gehouden en valsspelers 
werden op het matje geroepen en 
kregen een passende straf.
Daarna was het tijd om te gaan 
dineren. De kookmoeders hadden 
nasi & macaroni gemaakt. De 
satéstokjes en de gebakken eieren 
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waren het lekkerst dames, nog 
bedankt hiervoor!

Na het diner gingen we starten aan een 
avondprogramma die je met 2 tenten 
moest doen. Een paar  onderdelen 
waren Schotbal (slagbal maar dan 
met je voeten), Pannakingzz (partijtje 
in een panna kooi) en uiteraard de 
jaarlijkse strijd om de Penaltybokaal.
Nadat dit was afgelopen konden 
de tenten zich klaarmaken voor het 
nachtprogramma, de spokentocht 
stond uiteraard weer op het 
programma. Ongeveer 10 jongeren 
hebben dit leuk voorbereid en 
uitgevoerd. Wij hebben alleen maar 
positieve reacties gekregen op de 
tocht. De oudste tent zijn natuurlijk de 
‘bazen’ van het kamp, dat vinden zei 
tenminste maar hoe groot het mondje 
ook is, het hartje is dan heel klein. 
Bij terugkomst was er weer lekkere 
tomatensoep en chocolademelk 
bereid door onze kookmoeders.

De volgende mensen willen wij via 
deze weg graag bedanken voor hun 
vrijwillige inzet op deze dag:

- Sem Wokke, Bertus Zwart & 
Ossip Wijnker voor de fantastische 
voetbalmiddag. De kinderen hebben 
echt genoten.

- De keepers bij de penaltybokaal: 
Martijn Lont (Succes), Teun Groot 
(Kleine Sluis) en Rick Berbee (ZAP)

- De spoken van dit jaar voor een 
schitterende tocht: Bram Bark, Jesse 
van den Hoek, Nick Hoogschagen, 
Rens Langelaan, Rick Bouchier, 
Sem Bouchier, Toon Verheul, Twan 
Lenders, Twan Rooijakkers & Daan 
Roemer.

Wout
MARCEL

JOOST
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De eerste 6 tenten waren rond 
14:30uur weer terug in de polder. 
Iedereen had even tijd om wat voor 
zichzelf te doen, stukje schrijven voor 
de kampkrant, stukjes oefenen voor 
de bonteavond of om gewoon lekker 
te chillen.

17:00uur was het tijd om te gaan 
dineren. Dozen patat en zelf 
gebakken, met de nadruk op ZELF, 
frikandellen waren weer niet aan te 
slepen.

Na het diner begonnen we aan de 
spellenavond. De tenten gingen met 
hun eigen groep 8 onderdelen af 
waaronder Lasergame, luchtkussens, 
penaltybokaal en Selectievoetbal. 
Bepaalde, oude en nieuwe, spelers 
van de ZAP selectie stonden in een 
compleet ZAP tenue klaar om een 
partijtje te spelen tegen de tenten. 
Deze werden uiteraard allemaal 
gewonnen door de tenten. Om 
19:15uur kwamen de ouders/opa’s/
oma’s/broers/zussen/nichtjes/neefjes 
en noem het maar op, onder een 
genot van een bakkie, kijken bij de 
kinderen. Alles was goed verlopen 
en we willen de ouders (en de rest) 
bedanken voor de medewerking. 
Helaas was een bepaalde leider die 
heel moeilijk afscheid kon nemen van 
een bepaald persoon maar nadat de 
kampstaff er zich mee ging bemoeien 
waren ze zo weg.

DONDERDAG
Om 08:00uur was het ontbijt dus het 
was weer een vroegertje, zeker voor 
sommige leiders maar iedereen was 
in een keer wakker toen ze zagen 
dat er grillworst en filet op tafel stond, 
bedankt hiervoor!

 Om 09:15uur vertrokken we met een 
bus en een paar auto’s naar Winkel. 
Daar op de golfbaan gingen we met 
de eerste 3 tenten ‘FOOTGOLFEN’ 
op een echt golfbaan. Dit was een 
schitterende ervaring voor iedereen. 
Meer ballen in de sloot dan in de holes 
maar dat mag de pret niet drukken. 
De andere 3 tenten gingen ‘water en 
vuur’ doen op een grasveld naast de 
golfbaan. Na de pauze werden deze 
2 groepen gewisseld en gingen ze 
golfen of het spel doen. 

Tent 7 & 8 bleven, net zoals vorig 
jaar, weer bij ZAP. Deze jongste 
tenten hadden de eer om te gaan 
lasergamen in de hal. Ja u hoort het 
goed, lasergamen! Wat is dat toch 
een schitterend spel voor kinderen 
en leiders. Ook hadden de kinderen 
weer beschikking tot de luchtkussens 
van Bas Burger uit Dirkshorn. Deze 
grote kussens maken veel los bij de 
kinderen en ze kunnen zich dan ook 
helemaal uitleven.

Na het opruimen van de onderdelen 
was het tijd voor de bingo. Onder 
leiding van Joost, Sierd en de te rustige 
‘Pamela’ werden er weer op gierende 
wijze mooie prijzen gewonnen door de 
kinderen. Jon de Wit spande de kroon 
met 6 keer een valse bingo en moest 
daardoor meerdere nummers zingen, 
nummers die hij zelf niet mocht kiezen 
dus dan weet iedereen wel genoeg. 

Na de bingo stond er een kampvuur 
met marshmallows klaar voor de 
kinderen en daarna was het douche 
en lekker “optijd” naar bed.

De volgende mensen willen wij via 
deze weg graag bedanken voor hun 
vrijwillige inzet op deze dag:

- De ouders die hebben gereden naar 
Winkel

- De keepers bij de penaltybokaal: 
Martijn Lont (Succes), Tom Sijm & 
Toon Verheul (beide ZAP)

- De oud en nieuw selectie spelers 
van ZAP: Nick Pieter Broersen, Jean 
Michel Rijken, Kai Beelen, Twan 
Groot, Mike Vink, Jon Smakman en 
oud kampstaff Jeffrey Steenvoorden.
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plaat hiervan gingen we water en vuur 
tegen de leiders spelen, lasergame 
en met de luchtkussens aan de gang.  
Vanwege deze omstandigheden 
ontstond er meer vrije tijd en die is 
goed besteed aan het schrijven van 
stukjes en het oefenen van de stukjes 
van de bonteavond.

Om 17:30uur was het diner. 
Overheerlijke pannenkoeken waren 
gebakken door de ouders en onze 
grote dank hiervoor. Er waren genoeg 
spek pannenkoeken voor de leiders!
Na het diner was het tijd voor de 
bonteavond. Door de vele vrije 
tijd hebben we een avondvullend 
programma gehad. Door fantastische 
begeleiding van weer vele vrijwilligers 
is het echt weer een topavond 
geworden met heel veel acts. De 
kookmoeders spande de kroon 

VRIJDAG
Opstaan was wederom om 07:45uur 
en om 08:00uur het ontbijt. Dit keer 
geen vleeswaren maar lekkere, echt 
goed te pellen, eitjes. 

Na het ontbijt gingen wij ons 
opmaken voor de sportenochtend. 
Diverse spellen werden uitgeoefend 
waaronder schotbal, boter/kaas & 
eieren, slagbal, estafette enzovoort.

Toen dit afgelopen was gingen 
we lunchen. Dit keer overheerlijke 
broodjes hamburger bereid door 
onze fantastische kookmoeders en ze 
waren er dit keer in overvloed. 

In de middag stond weer waterspelen 
op het programma maar vanwege 
de weersomstandigheden hebben 
we dit uit het programma geskipt. In 

met hun ‘REMIX’, heb je 2 nieuwe 
kookmoeders erbij en ga je zoiets 
doen. Begrijpelijk als je nog even je 
stempel wilt drukken als het je laatste 
jaar is maar jullie gaan ze echt niet 
meer vergeten met deze stunt, man 
man man…

Nu we terug bij ZAP zijn is de laatste 
nacht aangebroken. Hopen dat 
iedereen zich netjes kan gedragen 
en wij leiders een lange nacht kunnen 
maken.

Morgen/straks lekker naar het 
zwembad met alles en iedereen.

Dit is het dan voor dit kamp. Morgen 
zal er een afsluitstuk verschijnen en 
wij wensen u nog een fijne nacht/
ochtend
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Teun
Teun is dit jaar door de leiders 
gekroond tot praatjesmaker van tent 
1, wij denken oprecht dat hij tijdens 
dit kamp niet meer dan 2 minuten 
achter elkaar stil is geweest. Maar het 
mooie aan Teun is dat het wel op een 
grappige en gezellige manier gaat. Hij 
zorgt op een goede manier voor veel 
sfeer in de tent. Wat ons wel een beetje 
tegenviel was de spokentocht, Teun. 
De man met de grootste praatjes zei 
als eerst dat hij niet mee zou gaan, 
hij bleef liever kaarten. Op dit kamp 
heeft Teun ook goed kunnen oefenen 
met afwassen, de leiders denken dat 
hij dit thuis nu ook wel vaker kan doen 
omdat hij er zo goed in is geworden. 

Ids
Op dag één zei Ids aan tafel dat het 
vla eten in ieder geval al beter ging 
dan het jaar ervoor, want toen had hij 
een creatieve manier gevonden om 
alle vla over zijn broek heen te gooien. 
De leiders waren blij om te horen dat 
hij dit het afgelopen jaar blijkbaar toch 
geoefend heeft. Ook was het kamp 
voor Ids mooi omdat hij met twee 
vrouwen aan zijn bed heeft geslapen, 
elke nacht. De leiders vingen ook 
iets op over een vriendinnetje, dus 
op dat vlak gaat het blijkbaar goed 
met Ids. Binnen de lijnen liet Ids zien 
dat hij een uitstekende keeper is, 
hij hield het team lang op de been 
tegen de selectie met een paar mooie 
reddingen. Helaas was het uiteindelijk 
net niet genoeg maar aan Ids heeft 
het niet gelegen. 

Giel
Giel is de durfal van tent 1 van dit jaar, 
hij liep voorop met de spokentocht. 
Op een paar keer schrikken na liep 
hij deze ook moeiteloos uit. Giel is 
een goeie voetballer die goed kan 
dribbelen en een actie in huis heeft. 
Hij is altijd fanatiek en loopt met 
een grote glimlach het hele kamp. 
Onvermoeibaar, altijd in voor een 
praatje en met gevoel voor humor. 
Het meest fanatiek was Giel toch wel 
tijdens de ouderavond. De leiders 

TENT

Voor de leiders van dit 
fantastische tentje waren de 
meeste jongens ondertussen 
al oude bekenden van vorige 
jaren. Dus wij wisten allebei 
genoeg: wij gaan een top 
kamp hebben! En we bleken 
gelijk te krijgen: de jongens 
waren fanatiek tijdens de 
spelletjes en gezellig met 
elkaar en de leiders. Er werden 
volop grappen gemaakt maar 
ook fanatiek gesport. De tent 
werd de eerste dag al meteen 
versierd door de jongens 
met pionnen en tape. Tegen 
de selectie lieten de jongens 
zien dat ze uitstekend konden 
voetballen. Tussen de spellen 
door was het altijd lachen en 
de leiders lagen vaak in een 
deuk om de opmerkingen die 
gemaakt werden. Faka met 
tent 1?!

Robin

1
DYLLAN

hoorden dat er iets tegen hem werd 
gezegd over vrouwen langs de kant 
en ineens ging hij zijn best doen en 
acties maken. Wat we Giel alleen 
wel eens beter hebben zien doen is 
penalties nemen, dat ging dit kamp 
niet super. Misschien volgende keer 
wat vrouwelijke supporters tijdens het 
penaltybokaal Giel?

Bram
Bram had het tijdens de spokentocht 
iets zwaarder dan zijn broer, maar 
nam zijn penalties weer iets beter. 
Zijn eerste vijf schoot hij er namelijk 
schitterend in. Bram viel voetballend 
gezien meteen al op, op het veld 
strooide hij met passes. Zowel 
binnenkant als buitenkant voet, zelfs 
een rabona was voor hem niet te 
gek. Met footgolf liet hij zien hoe 
goed zijn trap is, hij won dit namelijk 
overtuigend. Bram loopt net als 
zijn broer (en net als zijn moeder 
trouwens) ook altijd met een grote 
glimlach op zijn gezicht, het zal wel in 
de familie zitten. Verder lijkt knoeien 
ook wel een beetje in de familie te 
zitten (maar misschien alleen bij de 
mannen), Bram en Giel liepen allebei 
lekker met drinken te morsen tijdens 
het eten. 

Skip
Skip en luchtbedden is niet zo’n goede 
combinatie, hij heeft zijn luchtbed 
vaker opgepompt dan dat Teun een 
schunnig gesprek is begonnen (en 
dat is vaak). Skip speelde op de 
linksbackpositie tegen de selectie 
en dat liep erg goed. Hij had Mike 
Vink compleet in zijn broekzak zitten, 
hij is er niet langs gekomen. Skip is 
een vrolijke naam voor een vrolijk 
mannetje, hij lacht gezellig met 
de groep en maakt lekkere droge 
grappen. Deze jongen gaat lekker zijn 
gang en doet zijn ding, je ziet hem 
genieten van alle gezelligheid en de 
spelletjes. 
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Chiel
Chiel was samen met Teun de 
producent van veel van de yellen van 
tentje 1 dit jaar. Samen verzonnen 
ze de meest grappige en originele 
dingen. Als de leiders Chiel zagen 
smoezen met de jongens naast 
hem aan tafel wisten ze genoeg. Ze 
hadden weer een mooie yell bedacht. 
Chiel had samen met wat jongens uit 
de tent een portret gemaakt van één 
van de leidsters. Toen die leidster dit 
even kwam bekijken maakte Chiel een 
grap over de gelijkenis. De hele tent, 
inclusief leiders, lagen in een scheur. 
Met Chiel heeft iedereen ontzettend 
kunnen lachen, zijn vrolijke krullenbol 
verraadt dat al. 

Luuk
Op de tweede dag gingen we met z’n 
allen footgolfen, Luuk heeft tentje 1 
niet erg goed vertegenwoordigd. Als 
enige in zijn groepje uit tentje 1 werd er 
veel van hem verwacht, hij werd alleen 
laatste. Dit terwijl de leiders met het 
tentje hadden afgesproken dat ze alle 
spelletjes van andere tentjes zouden 
winnen. Met bingo heeft Luuk dan wel 
weer gewonnen, dus daarmee heb je 
het weer dik goedgemaakt hoor Luuk. 
Hij was ook de enige die zijn leider 
af heeft kunnen tikken met water en 
vuur. Luuk heeft bewezen dat hij een 
goede loper is, en een sterke vent. 
Op de renbaan met een elastiek om 
zijn middel kwam Luuk verder dan 
alle andere jongens uit de tent. Buiten 
de spellen om is Luuk een gezellige, 
goedlachse gozer die de leiders er 
graag bij hadden. 

Gé
Gé trok meteen de aandacht toen 
hij met twee dikke blauwe plekken 
onder zijn knieën aankwam. Toen 
zijn moeder hem vroeg hoe dit kwam 
vertelde hij na even nadenken dat 
het vast van de rooimachine moest 
komen. Het was meteen duidelijk dat 
Gé een harde werker en een echte 
kweker is. Ook in het veld werkt hij 
hard en is hij fanatiek. Aan de eettafel 
was het ook elke keer gezellig met 

Gé, hij begon hele gesprekken met de 
leiders. Toen één van de leiders aan 
tafel kwam met een kopje koffie riep 
Gé vrolijk: “ja lekker!” De leider vroeg 
of hij echt al koffie dronk, waarop hij 
zei dat hij dit op werk altijd dronk (als 
een echte kweker dus). 

Derk
Derk heeft misschien wel de breedste 
glimlach van het hele kamp en loopt 
hier ook altijd mee rond. Derk kan 
heerlijk reageren op andere mensen 
uit de tent met droge opmerkingen. Bij 
het uitpakken van de spullen haalde 
Derk vrolijk een wekker uit zijn tas. 
Het was dus duidelijk dat hij niet van 
plan was om lekker uit te slapen. Het 

volgende wat uit zijn tas kwam was 
damesondergoed, wat later werd 
gebruikt om een grapje uit te halen 
met één van de leidsters. Alle leiders 
hebben hier erg om kunnen lachen. 

Jesse
Jesse was één van die jongens die 
ondertussen al een oude bekende 
was geworden voor de leiders. Een 
paar dingen zijn zeker met Jesse in de 
tent: het wordt gezellig en je gaat hele 
mooie acties zien op het voetbalveld. 
Met pannavoetbal liet hij dit weer 
eens zien, Jesse deelde de mooiste 
panna’s uit alsof het niks was. Hij 
deelde er zelfs één uit aan een leider 
(die liever niet bij naam genoemd wil 

sleepbewegingen en zijn goede trap 
is hij een hele goede spits. Op de 
eerste dag liep hij in een Ajax tenue 
met Dolberg, die gelijkenis zagen de 
leiders wel. Met zijn blonde haren liep 
hij in de spits en prikte hij er heerlijke 
goaltjes in. Sem mag gelukkig nog 
wel een jaartje naar ZAP-kamp, dus 
wie weet tot volgend jaar Sem! Wij 
zouden het niet erg vinden in ieder 
geval. 

1
Boven vlnr: Robin, Chiel, Derk, Dyllan. Onder vlnr: Luuk, Jesse, Bram, Sem, 
Teun, Ge, Skip, Bram, Ids.

worden). Ook met penalties genoten 
de leiders weer met hem, hij schoot 
zijn penalties zo beheerst binnen dat 
de leiders het bijna zielig vonden voor 
de keepers. De leiders vinden het 
heel jammer dat het zijn laatste jaar 
is, maar hopen stiekem gewoon dat 
we Jesse over een paar jaar zien als 
leider. 

Sem
Sem was een andere oude bekende 
die de leiders elke keer graag in de 
tent hebben gehad. Van goocheltrucs 
tot blokfluit concerten, Sem zorgt 
voor entertainment. Entertainment 
kun je ook van Sem verwachten op 
het voetbalveld. Met zijn typische 
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Zapkamp 2017  Gé en Bram

De eerste dag: We kwamen aan en we 
gingen voetbalspelletjes spelen en la-
sergamen in de zaal. (Wij waren natuur-
lijk de beste.) 

De tweede dag: We gingen naar Winkel 
om daar te voet golfen en water en vuur 
te spelen.
Toen we weer terug waren gingen we 
allemaal spelletjes doen, zoals voetbal-
len met de spelers van het 1e en het 2e 
. We hadden 2-1 verloren ( Wij speelden 
veel beter). 

De derde dag: We gingen allemaal dit 
keer geen voetbalspelletjes doen maar 
totaal andere spelletjes. In de middag 
gingen we heerlijk eten dat gemaakt 
was door de gekke kookmoeders en 
Richard!!!!!!! Ook gingen we water en 
vuur doen tegen de ZAPkamp leiders. 
De tent van tentje 5 was ook ingestort. 
Die avond hadden we ook de bonte 
avond, dat was ook geweldig.

De vierde dag: we gingen naar de 
schots. Het was geweldig.

    
De groeten van Gé en Bram

TENT1WOORDZELF AAN HET
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Dennis van den Berg:
Kind van zijn vader. Altijd in voor een 
grapje of een gevatte opmerking. 
Dennis is iemand die het puur doet 
om de gezelligheid. Komisch gezicht 
was het dan ook toen hij een hesje 
aan kreeg met ‘’kom in beweging’’ als 
opdruk. Dit vond hij zelf niet zo’n goed 
idee en hij bleef dan ook lekker staan. 
Lekker blijven staan deed Dennis ook 
opvallend vaak bij de spokentocht. 
Want werd het iets donkerder of grie-
zeliger dan stond ie ineens tussen de 
leiders in plaats van vooraan. Verder 
neemt Dennis voortaan de penalty’s 
bij wedstrijden, want maar liefst 5 van 
de 6 waren raak en daarmee won hij 
het penaltybokaal. Complimenten!

Sven Dorrestijn:
Wij leiders weten zeker dat Sven thuis 
het gemak heeft van een vaatwasser. 
Want wanneer er afgewassen moet 
worden begint Sven heel zuur te kij-
ken. Jackie begon ook heel zuur te kij-
ken toen zij de afgewassen vaat van 
Sven opnieuw kon gaan doen. Sven 
was de eerste dag niet zo lekker maar 
nadat hij terug was de volgende dag 
heeft hij zich vol ingezet bij ieder spel. 
Daar maak je elke leider vrolijk mee 
Sven! 

Sven van Kooten:
Presteerde het om welgeteld nul pin-
gels raak te schieten. Wat hem op de 
bijnaam Sjakie van Kooten kwam te 
staan. Sven had tijdens de spoken-
tocht graag ogen in zijn achterhoofd 
gehad want wanneer ging dat spook 
nou van achter ons laten schrikken? 
Erg blij was hij dan ook toen dat uit-
eindelijk niet gebeurde en we weer 
terug bij Z.A.P. waren. Fijn voor de lei-
ders was dat Sven het vroeg of er ge-
kloot mocht worden. En wanneer het 
antwoord dan nee was, het ook niet 
gebeurde. Ideaal!

TENT

SIERD

2
JON

Thijs:
Thijs zal later een functie bekleden als 
manager of iets dergelijks. Thijs staat 
namelijk het grootste gedeelte van de 
dag met de handen op zijn rug. Als lei-
ders zijn wij toch benieuwd of er een 
slechte eigenschap te ontdekken is bij 
Thijs. Vroeg slapen, luisteren, mee-
doen en vooral plezier hebben. Het 
lijkt haast wel te mooi om waar te zijn.

Mick: 
De Jarige Jop van het kamp. Van 
Mick wilt een leider er 10 in een tent. 
Enthousiast, vrolijk, actief overdag, 
rustig ‘s nachts. Super! Won welis-
waar niet met voetgolf maar blonk wel 
het meest uit. Waar leiders van tevo-
ren zeiden dat het onmogelijk was, 
zei Mick van niet. En onmogelijk was 
t ook niet. Want met veel gevoel werd 
de bal uit alle mogelijke standen in de 
hole gewerkt. Iets wat de leiders maar 
moeilijk vonden te geloven.

Ids:
Wat doe je als de kampstaf vraagt 
om voorzichtig te doen met water in 
de zaal? Precies. Ids laat een bak 
met water vallen in de zaal. Kan de 
beste overkomen Ids. Niet anders 
dan voorgaande jaren had Ids weer 
tassen met snoep, frisdrank en chips. 
Vooral de tijdstippen dat dit werd weg-
gewerkt was opmerkelijk. Het liefst 
tussen 1:00 en 4:00 ’s nachts. Het is 
maar wat je lekker vind.

Bas:
Het gevaar tijdens water en vuur. Was 
het niet zijn snelheid dan was het wel 
een slimme loopactie om mensen af 
te tikken. Bas is een echt familiemens 
zo is gebleken. Wij als leiders hebben 
nog nooit iemand zo veel over zijn 
zussen horen praten. Of andermans 
zussen. Verder gaat het met Bas zijn 
voetbalcarrière helemaal goed komen 
als hij zo door gaat als nu. Dan ver-
wachten wij hem zeker ooit in het eer-
ste te zien!
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Thom: 
Waarschijnlijk zoekt Thom nog steeds 
naar de waterballon naast zijn bed. 
Nadat hij deze ‘’goed’’ verstopt had, 
en Jon deze weggegooide, begon 
de zoektocht. Hij moest daar toch er-
gens liggen. Thom ligt waarschijnlijk 
volgend jaar niet bij de ingang van 
de tent. Want elke keer je zaklamp uit 
moeten lenen aan je leider is natuur-
lijk helemaal waardeloos. Bedankt 
nog daarvoor Thom!

Niels: 
Staat vermoedelijk altijd op met hon-
ger. Niels is altijd als eerste van de 
tent in de kantine te vinden om te gaan 
ontbijten. Kan net zo goed voetballen 
als vroeg opstaan. Want aan de tech-
niek van Niels ligt het niet. Scoorde bij 

de penalty’s dan ook de mooiste goal. 
De vraag is wel of Niels volgend jaar 
weer mee doet met water en vuur na 
een horrortackle van Ruud van Grieken.

Stijn: 
Laatstgenoemde van de groep is Stijn. 
Je zou hem haast over het hoofd zien. 
Stijn is een echte supporter van de 
mooiste club van Nederland. Elke dag 
pronkte het rood-wit weer over het 
Z.A.P. complex. Wij vragen ons sterk af 
wanneer de moeder van Stijn het shirt 
gaat wassen want wij denken dat hij 
ook thuis dit shirt aan houd. Verder zijn 
wij nu al jaloers op de leider die Stijn 
volgend jaar in de tent heeft. Want een 
jongen als Stijn wilt elke leider wel in 
zijn tent. 2

Boven vlnr: Sven, Bas, Niels, Dennis, Thom. Midden vlnr: Ids, Sierd, Jon, Thijs. 
Onder vlnr: Sven, Mick, Stijn.
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2
Voetbalkamp.

Wij zijn naar voetbalkamp gegaan, Het 
was zoals altijd weer heel leuk. Ook 
hadden we nu een nieuw spel gedaan, 
dat was laser gamen. Dat was super 
vet. De opening van de leiders die we 
kregen kwamen aan op tandems. Onze 
leiders waren Jon en Sierd, dat wa-
ren hele toffe gasten. Spooktocht was 
er ook natuurlijk weer, En we hebben 
ook voetgolf gedaan in winkel. En ook 
hebben we veel spelletjes op het Z.A.P. 
terrein gespeeld. Het was weer een ge-
slaagde voetbalkamp. Bedankt voor de 
leuke drie dagen. Groetjes Bas en Niels 
(tentje 2)

 
 

Tentje 2: Sven Dorrestijn

Dag 1
We gingen als eerst een voetbaltoer-
nooi doen dat was wel leuk daarna 
kregen we een voetbaltraining maar we 
deden ook indianensluipspel dat was 
wel leuk daarna hadden we een spo-
kentocht maar daar kon ik niet aan mee 
doen want ik was ziek.

Dag 2
In de ochtend was ik er niet want ik was 
toen nog ziek maar in de middag kwam 
ik weer terug, toen moesten we spul-
len opzetten voor die avond, Die avond 
gingen we allemaal spellen spelen. En 
er waren ook allemaal mensen te kijken 
en dat was die dag.

Dag 3
We werden wakker door een toeter van 
een fiets en toen gingen we ontbijten 
na het ontbijt gingen we allemaal spel-
len spelen en in de middag moesten 
we de luchtkussens weghalen want het 
waterspeelding was afgelast vanwege 
het weer en toen moesten we eten en 
na het eten begon de bonte avond het 
was een hele leuke avond.

Dag 4
Dag 4 begon met de tent opruimen en 
daarna reden we meteen door naar 
heersdiep voor de rest hebben we niet 
heel veel gedaan die dag.

TENT2WOORDZELF AAN HET

TENT
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Dylan Appelman
Op dag één konden wij aan alles 
zien dat Dylan er klaar voor was. Hij 
zocht een plekje in de tent en pakte 
direct zijn spullen uit. Bed gereed 
maken, outfit aan en al zijn spullen 
op de juiste plaats neerleggen. Alles 
werd georganiseerd. Het verbaasden 
ons dan ook dat hij schoenen was 
vergeten, die werden gelukkig na een 
paar uur gebracht. Al kunnen wij het 
ons natuurlijk erg goed voorstellen, 
dat als je zo met Zapkamp bezig bent 
en je niets wilt vergeten, dat je dan 
per ongeluk één van de belangrijkste 
dingen kunt vergeten. Gelukkig was 
hij zijn brede lach en goede humeur 
niet vergeten, want daar hebben wij 
het hele kamp van kunnen genieten. 

Ard Bakkum
Tijdens het doornemen van alle 
kampregels was zoals ieder jaar 
één regel weer de meest besproken 
regel, namelijk de regel over het 
niet mogen drinken en/of bezitten 
van energiedrank tijdens Zapkamp. 
Wij reageerden hier mild op door 
te zeggen dat wij het niet wilden 
zien, maar wij ook geen tassen 
zouden controleren. Ard vroeg ons 
of drank en/of drugs wel mocht 
tijdens Zapkamp. Wij vermoeden 
dat het nummer drank en drugs hier 
wellicht de oorzaak van is, anders 
is de volgende groepsbijeenkomst 
waarschijnlijk niet bij Zap, maar bij 
een andere instantie. Ard was zo 
verstandig om lekker binnen film te 
gaan kijken, terwijl andere meededen 
aan de Spokentocht. Daarom denken 
wij dat Ard zo’n verstandige jongen 
is die het bij heel veel snoep, chips 
en frisdrank heeft gehouden tijdens 
het kamp….of heb je toch stiekem 
nog wat energiedrank gedronken 
Ard? Je doet altijd lekker mee met de 
onderdelen en veel sporten liggen je 
goed. Dit fanatisme had je ook tijdens 
het afwassen. De eerste afwasbeurt 
van Zapkamp ging er namelijk één 
bord het sopje in en er kwamen drie 
stukken bord uit vandaan. Natuurlijk 
werd dit gewoon afgedroogd en in 

TENT

Toen wij hoorde dat wij leiders 
werden van Tent 3, wisten 
we niet wat we konden ver-
wachten. Niet de jongste, niet 
de oudste van het kamp, wel 
slapen in een tent en verder 
kenden wij niet alle jongens 
al. Dat kon dus alle kanten op. 
Maar Tent 3 is een gezellige 
kleine groep jongens die goed 
met elkaar overweg kunnen. 
Tijdens alle activiteiten kon-
den wij om de jongens lachen, 
gelukkig maar, want soms 
ontbrak het wel aan enige mo-
tivatie. Dat vonden wij niet erg 
zolang iedereen lekker bezig 
was en het naar hun zin had. 
Jongens, bedankt voor een 
mooi kamp. Wij hebben van 
jullie genoten, jullie hopelijk 
ook van ons. Groetjes, Devlin 
en Ruud. 

Devlin

3
RUUD

een leliekrat gedaan. Keurig Ard, je 
kan gewoon eten van een stuk bord, 
zo is dat. 

Bo de Wit
Dat Bo sociaal is viel meteen al 
op. Tijdens het avondeten kreeg 
iedere tent een schaal kroepoek en 
natuurlijk wilden een aantal meteen 
zo veel mogelijk eten. Bo bracht zijn 
tentgenoten direct enige opvoeding 
bij: ‘’Nee, niet voor de tweede keer 
pakken jongens, eerst iedereen wat 
geven, daarna kan het.’’ Dat zien 
wij als leiders natuurlijk erg graag. 
Daarentegen betrapten wij Bo 
samen met een tentgenoot tijdens de 
eerste nacht buiten de tent. Hierdoor 
mocht Bo de dag daarna twee keer 
afwassen, maar dat was het vast 
allemaal wel waard. Kortom: Bo is een 
prima jongen om in je tent te hebben. 

Gijs Pronk
Gijs zijn schoenen waren ‘ineens’ te 
klein en dat op dag één. Dus wat doe 
je dan, dan ga je met je leider naar het 
ballenhok. Daar vond Gijs een paar 
schoenen en ze zaten als gegoten: 
MAAT 48! Jeetje Gijs, sommige kano’s 
zijn kleiner, maar wij denken dat je 
vaker grote schoenen aantrekt, want 
als heftruckchauffeur is dat natuurlijk 
wel praktisch. Wat ook praktisch was 
is dat je met een gerust hart uitjes kon 
doen op je broodje hamburger, want 
zoals je zelf zei, je stonk toch al uit je 
bek, dan kunnen er gerucht nog wel 
een paar uien in. Nou zo is het Gijs, 
die meiden komen evengoed wel. 
Gijs je bent een echte gezellige puur 
nuchtere Noord-Hollandse jongen en 
dat moet je vooral  blijven. In ieder 
geval nog de komende jaren dat je 
naar Zapkamp gaat, want dat is prima 
voor de sfeer in de groep.

Wout Roemer
Ook dit jaar ontbrak het nummer 
‘Dikke tieten kartoffelsalat’ niet bij 
Wout. En Wout weet inmiddels wat 
een MILF is. Daar willen wij verder 
niets meer over vertellen. Wout gaf 
op woensdagochtend direct aan te 
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weten dat op woensdagavond de 
spokentocht zou zijn. Hij had hier een 
theorie over op basis van wanneer 
kinderen waar opgehaald moesten 
worden. Het feit dat de spokentocht 
al jaren op woensdagavond wordt 
georganiseerd deed er niet toe. Wout 
heeft vooraf bij ons aangegeven 
niet alle onderdelen erg lang leuk 
te vinden, hij is namelijk aan het 
puberen (aldus Wout) en vroeg ons 
hier rekening mee te houden. Wout 
vond ook dat Devlin een grote jongen 
was geworden. Hij kende Devlin 
namelijk nog vanaf dat hij klein was, 
Wout: “Toen ik nog zei dat hij af en toe 
een boterham moest eten en Devlin 
dan boter met ham ging eten. Ach ja, 
het blijven kinderen hè.’’ Wout, je bent 
het humorkanon van de groep. Zo niet 
van Zapkamp. Het is ook goed dat 
je af en toe je grote broer en tevens 
leider Steef Roemer even tot de orde 
roept. Dat scheelt ons ook weer een 
hoop werk. Bedankt daarvoor. Succes 
met je MILF’jes in de toekomst. 

Job van Kampen
Job is een slimme rustige jongen. 
Doet altijd zijn best en vraagt vooraf of 
hij iets mag doen of niet. Ideaal, nooit 
geen omkijken naar. Job sliep alle 
avonden thuis en was daarom ook alle 
dagen fit en met succes. Job was de 
beste van de tent met penaltybokaal. 
Hij stuurde de keepers regelmatig 
het bos in. Tijdens de spokentocht 
wilde Job zelf alleen niet het bos in. 
Devlin liep daarom met de groep door 
het bos en Ruud liep met Job om het 
bos heen en wachtte aan het einde. 
Wij wensen je veel succes op de Vrije 
School in Bergen. We hebben vol 
interesse naar je zitten luisteren. 

Yannick Vos
Yannick is niet moe te krijgen. Vol 
enthousiasme doet hij aan alle 
onderdelen mee. Zelfs tijdens de 
eerste nacht was Yannick nog lekker 
bezig, hij las namelijk de hele tent voor 
uit het boek ‘Donald Duck en het Verre 
Oosten.’ Yannick vergat meerdere 3

Boven vlnr: Bo, Wout, Dylan, Gijs, Yannick. Midden vlnr: Ruud, Devlin. Onder 
vlnr: Job, Ard.

keren zijn beker mee te nemen van de 
tent naar de kantine. Toen Yannick een 
beker van ons kreeg en hij drinken bij 
zijn eten had, gooide hij het direct om. 
Toen werd het eerst dweilen in plaats 
van drinken. Het zit ook niet mee hè 
Yannick?! Soms tovert Yannick ook 
een vork in zijn mond. Dan wordt de 
beugel even versteld. Het is misschien 
toeval, maar meneer Vos is ook een 
echte dierenliefhebber. Toen wij voor 
het eten vroegen naar de pasgeboren 
katjes bij hem thuis was hij ongeveer 
tijdens het afwassen klaar met zijn 
verhaal. Yannick gebruikt zijn energie 
goed tijdens het sporten. Hij gaat 
maar en gaat maar en dat zien wij 
graag. 
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3TENT

De eerste dag gingen we een spel doen 
dat heette indianensluipspel en we 
kregen een les in voetbal.

In de avond was de spokentocht door 
Breezand.

De tweede dag deden we voetgolf 
bij een golf vereniging, bij de golf 
vereniging deden we ook nog water en 
vuur.

In de avond kwamen de ouders kijken 
terwijl wij spelletjes deden.

nadat de ouder kwamen kijken gingen 
we BINGO doen.

De derde was het in de ochtend wat 
regenachtig en in de middag niet heel 
warm dus we deden niks met water.

In de avond was de bonteavond.

Groetjes Job en Ard

TENT3WOORDZELF AAN HET
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TENT

Steef

4
Stijn
Het begin was lastig voor Stijn. Hij 
had een beetje heimwee en mistte 
zijn vriendinnetje Mirthe. Toen Stijn 
dit overwonnen had ging hij er weer 
vol voor, praatjes maken en over AZ 
praten. (dat laatste was niet perse 
nodig geweest) Maar goed elke club 
heeft zijn fans nodig. Stijn is een 
goede voetballer en soms wat te 
fanatiek misschien? Hij wist zich cool 
te houden tijdens de penalty reeks 
en belandde daardoor in de finale en 
won de beker! Een hele andere kant 
van Stijn is dat het eerste wat hij vroeg 
nadat de tenten klaar waren was: mag 
ik even naar mijn broertje toe. 

1 tip voor volgend jaar, oefen thuis 
wat met afwassen want de ketchup 
moet van de borden af voor dat ze het 
krat weer in gaan! Snurksnurk 

Jacob
Jacob is 1 van de weinige jongens 
van dit tentje 4 die er een beetje 
verstand van heeft. Qua clubkeuze 
dan tenminste want dit is een Ajax 
fan. Tijdens de training van de 
hoofdtrainers (Sem, Brutus en Meneer 
Wijnker) bleek hij ook nog een te 
beschikken over een talent. Jacob is 
wel te verstaan een loopladdertalent. 
Ook beschikt hij over een zeer mooie 
trap. De penalty’s vlogen het net in 
en de voetgolf was een makkie. In 
tegenstelling tot de andere jongens 
was Jacob wel een diehard want hij 
bleef wel alle dagen slapen.

Nick (Gouweleeuw)
Nicky was de jongste man van onze 
tent. Niet echt te merken trouwens 
want Nicky kwebbelt zowat nog meer 
als de rest bij elkaar. We moesten 
van zijn moeder extra op hem letten 
en dat was ook wel nodig ;P. Net 
als zijn neef is hij wel een AZ er en 
moesten wij de hele week naar 
zijn Gouweleeuw tenue’tje kijken. 
Jammer weer. Tijdens het voetgolven 
had meneertje het weer voor elkaar 
om achter op de golfcar vervoerd te 
worden. Een iets minder dingetje 

Edo

is dat hij zijn ringvinger zwaar heeft 
gekneusd, beterschap Nick.
 
Zijn ouders zullen vast weer blij zijn 
als Nicky weer thuis is. 

Jon T
Nog z’n AZ er, waarom precies 
deze tent. Het was mooi om te zien 
hoeveel gedrevenheid deze jongen 
heeft. Soms draafde Jon T hierin 
een beetje door en dit ging ten koste 
van je voetgolf prestaties. Een hole 
die je in 4x kon uitspelen maar werd 
uiteindelijke 9x.. hierdoor eindigde je 
gelijk met je jongere neefje. Dit kon 
beter Jon! Tijdens het partijtje tegen 
het selectie team kon je wat laten zien 
en dit deed je ook. Meerdere spelers 
van het selectieteam vroegen: ‘’wie is 
die jongen daar’’. Verbeterpuntje voor 
volgend jaar: werk aan je penalty’s 
want je kan natuurlijk geen genoegen 
nemen met een 2de plaats hé jonnie. 

Jon v Lierop
Een van de eerste dingen waar wij 
achter kwamen was dat Jon ‘’Lil 
Kleine’’ een aardig stukkie kan rappen. 
Toen lil kleine werd gedraaid ging hij 
los en hij wist alle teksten. Tijdens de 
training van Sem, Brutus en Ossip 
gebeurde wel iets heel opmerkelijks. 
Midden in een krachtoefening onder 
leiding van de hoofdtrainer liet meneer 
Lil Kleine een scheet.. zou Sem 
het gehoord hebben? Wij hebben 
genoten hoe Jon zich kon uitleven op 
de springkussens. 

Jon we hopen je volgend jaar weer 
te zien: ‘’niet omdat het moet maar 
omdat het kan’’. ~ Lil Kleine 

Dionne
Tussen al het AZ / AJAX gezeur 
hadden we ook een lichtpuntje, een 
Barcelona fan. Een hele goede keuze. 
Tijdens het eerste voetbaltoernooitje 
zagen we meteen dat Dionne 
makkelijk mee kon draaien met de 
jongens uit de tent. De prijs van de 
mooiste penalty/goal gaat ook naar 
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Dionne. Tijdens de 2de penalty reeks 
schoot zo hem zo in de kruising, 
dit was tijdens de kijkersavond en 
iedereen genoot van deze goal. 
Zijzelf genoot vooral van het feit dat 
het kijkersavond was. Ze vond dit ook 
het leukste van het kamp vertelde 
ze. Ze had een heel supportersteam 
uitgenodigd. Daarnaast heeft ze heel 
wat jongens voorschut gezet met het 
lasergamen wat ze ook erg leuk vond. 

Chanel
De jongens in de tent hadden dit jaar 
een mazzeltje tijdens het eten. Chanel 
was namelijk altijd vrijwilliger als de 
afwas gedaan moest worden. Ze was 
ook zo dapper dat ze mee wou met de 
spokentocht. Ondanks dat ze ver over 
de helft af moest haken vonden wij 
het allen heel knap dat ze meeging. 
Ook was ze een van de eerste die 
een bonte avond act in de planning 
met haar broertje had, en dit knap 
heeft uitgevoerd. Wat we toen zagen 
hadden we ook niet verwacht. Met 
hun optreden van Linkin Park – In the 
End, it doesn’t even matter want ze 
maakten er een feest van. 4

Boven vlnr: Jacob, Jon, Stijn. Midden vlnr: Edo, Steef, Nick Onder vlnr: Dionne, 
Jon, Chanel.
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4
Nick, Jon Timmer en jon van Lierop 
Zapkamp 2017: 

Dag 1
We kwamen op kamp en gingen gelijk 
onze spullen in de tent leggen en daar-
na speelden we een voetbal toernooitje 
na dat we een voetbaltoernooitje heb-
ben gespeeld gingen we levend kwar-
tet spelen toen kregen we drinken na 
het drinken kregen we een training van 
de zap 1 coach we gingen nog laserga-
men en de spokentocht lopen

Dag 2 
6:30 toen werden we wakker, veels te 
vroeg volgens de leiders. Na het ontbijt 
gingen we yellen. Daarna gingen we 
voetgolfen in Winkel dit was heel erg 
leuk ook deden we water en vuur op 
een veldje naast de golfbaan. Terug bij 
ZAP konden we snoep kopen en chil-
len. Het avondeten was patat en toen 
kwamen de ouders om 19:15 dit von-
den we erg leuk. Daarna hadden we de 
bingo, helaas geen bingo maar we heb-
ben wel erg genoten.

Dag 3
Om 08:00 hadden we het ontbijt. In de 
ochtend gingen we allemaal spelletjes 
doen in het begin vonden we dit nog 
wel leuk maar de laatste paar onderde-
len niet meer. Ik (Nick) had dit gemist 
want ik was met mijn moeder naar de 
dokter omdat ik last van mijn vinger 
heb. Toen eindelijk de spelletjesoch-
tend af was kregen we broodjes met 
hamburgers dit was heel lekker. In de 
middag gingen we nog water en vuur 
doen tegen de leiders en lasergamen. 
Vanavond is de bonte avond en gaan 
we onze acts doen.

Dag 4
Gaan we zwemmen en het kamp afslui-
ten. Tot nu toe hebben we het heel leuk.

Verslag van Jacob en Stijn
Wij vonden dit kamp heel leuk. Toen wij 
te horen kregen waar bij welke leiders 
wij kwamen (Edo en Steef). Ze kwamen 
op allerlei fietsen aan met sirenes. We 
gingen op de eerste avond spoken-
tocht doen. De spoken waren goed ver-
stopt en wij schrokken best vaak. De 
volgende ochtend werden we wakker 
gemaakt door de sirenes van een fiets. 
Aan het einde van de ochtend gingen 
wij naar Winkel om daar te voetgolven. 
Om 6 uur kwamen de ouders kijken en 
gingen wij op alle luchtkussens. De 
volgende ochtend gingen wij sportoch-
tend doen. Na het middageten schrok-
ken wij ons KAPOT!!!  De hele tent van 
tent 5 lag helemaal in elkaar onze tent 
was ook een beetje ingestort. Daarna 
in de middag gingen wij penaltybokaal 
doen. Zaterdag gaan we zwemmen en 
dan is het kamp af echt een heel leuk 
kamp.

TENT4WOORDZELF AAN HET

TENT



Kampblad  18

Jesse de Bruin ( De Dromer )
Als we aan Jesse denken, vragen 
we ons als eerste af of hij al zijn 
spullen nog wel bij zich heeft. Maar 
goed dat zijn hoofd vast zit ;). Het 
tasje met schoenen is minstens 
10x vergeten. Gelukkig hielpen je 
tentmaatjes een handje mee. Al had 
je toch altijd wel een goed excuus 
en een grote glimlach. Waar wij dan 
ook van konden genieten. Het feit dat 
we gingen footgolfen in ‘De’ ? Winkel 
vond jij toch wel een gek idee. Dat kan 
toch helemaal niet? Je barre verhalen 
stopte zodra het nachtspel begon. 
Gekluisterd aan Joost zijn been heb 
je zeker 200 meter meegelopen. Nog 
geen spook gezien en toch al gillend 
naar ZAP. Toen de leiders dachten 
de spokentocht volbracht te hebben 
stond er blijkbaar nog één spook op 
het trainingsveld. Het was Jesse, 
dansend in zijn onderbroek in de 
regen. 

De grootste pechvogel van dit 
kamp was jij helaas. 3x je moeder 
gebeld wegens allerlei verschillende 
ongelukjes. Misschien volgend jaar 
ook maar een bedje voor mama in de 
tent?

Jesse wij hebben ontzettend van jou 
genoten dit Kamp. Altijd een babbel 
en een grote smile. Tot volgend jaar! 
Ook dan eten we weer macaroni en 
bami met KROEPLOEK, oh nee toch 
KOEPLOEK of is het KROEPOEK? 

Niels Onderwater ( De Knoeier )
Niels deed zijn achternaam dit kamp 
meerdere malen eer aan. Geregeld 
zat deze man onderwater. We waren 
nog geen uur bezig of de halve inhoud 
van zijn bidon lag verspreid over zijn 
matras. Op de terugweg van Footgolf 
gooide je het flesje water van Jody 
leeg in je eigen gezicht. Iets wat al 
een prestatie op zich is. Of lag het aan 
de rem? Joost mag het weten. 
De langste van het stel was jij. De 
spokentocht zou dan ook naar eigen 
zeggen een eitje worden dit jaar. Niets 
bleek minder waar. Hangend aan de 

TENT

Hallo allemaal,
Hier een stukje over de 
leukste tent van het kamp, 
namelijk tent 5! Hoe leuk de 
inhoud van deze tent was, hoe 
slap de tent zelf ;). Al na twee 
nachten moesten wij onze 
spullen pakken en de laatste 
nacht doorbrengen in de zaal. 
Tentje 5 bestaat uit 10 
knettergekke, sportieve, 
gezellige, behulpzame, 
ambitieuze en sfeervolle kids! 
We hebben 4 ontzettend leuke 
dagen gehad met jullie. Met al 
jullie (positieve) energie kost 
het ons zeker weer drie weken 
om bij te komen, maar dat was 
het meer dan waard!!
Bedankt toppers en tot 
volgend jaar!

Kusjes Joost en Jody

Jody

5
JOOST

arm van Teun begon jij dapper de 
strijd. Maar ook jij haakte vroegtijdig 
af. Toch was je de dag erna wel heel 
benieuwd wat er nou precies was 
gebeurd. Misschien volgend jaar toch 
maar meelopen? 

Tijdens de felbegeerde penaltybokaal 
wist Niels als enige van de tent in 
de prijzen te vallen. Hij wist op een 
keurige 3de plek te eindigen. 
Verder heeft Niels zo zijn eigen kijk 
op vrouwen. Volgens hem iets waar 
je beter nooit aan kan beginnen. Die 
kosten tenslotte alleen maar geld. Wij 
spreken jou over een paar jaar nog 
wel ;). 

 
Teun Ruijter ( De Patser )
De vooraf gemaakte excuses van Teun 
zijn moeder zette ons gelijk op scherp. 
Teun een man met energie voor 10 en 
praatjes voor 20. Viel de spokentocht 
toch even vies tegen. Kom je de 
volgende dag met de suggestie om 
het volgend jaar in een bos te doen, 
zodat het wat spannender wordt. De 
Patser. Als we zijn verhalen moeten 
geloven heeft Teun een vriendin van 
39 met 5 kinderen… En zijn andere 
vriendin was een ‘playster’.. want die 
is namelijk vreemdgegaan. Verder is 
Teun zelf wel een echte Keeper. Hij 
pakt alle ballen, zelfs uit de ‘kluising’. 
Keepen is niet het enige wat deze 
man aardig afgaat. Mee voetballen 
kan hij als de beste. Dat belooft wat 
voor de toekomst. 

Ook probeert Teun alle leiders 
onderling aan elkaar te koppelen. 
Creatief als hij is maakte hij zijn eigen 
soapserie waar GTST nog een puntje 
aan kan zuigen. Bijpassende yells 
maakte dit compleet. 
Een echte sfeermaker in de tent. 
Waar Teun is, is het feest! Je bent 
bloedfanatiek en overal voor in. 
Topper!
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Cas Tiel ( De Waaghals ) 
Ja! Ja! Cas onze waaghals uit de tent. 
Liep samen met Reik als enige de 
gehele spokentocht uit. Was wel even 
bang dat hij de volgende dag niet zou 
halen. Wij citeren: “Ik hoop dat we 
morgen nog leven…”. Gelukkig is dat 
allemaal goed gekomen. 

Ondanks een fantastisch begin 
met het penaltybokaal verloor je 
uiteindelijk de strijd om de prijzen. 
De derde prijs ging net aan je neus 
voorbij. Gelukkig gingen de andere 
spellen een stuk beter.   

Als Cas hoort dat er iets te winnen 
valt, al gaat het alleen al om de eer, 
staat hij gelijk vooraan. Als hij net op 
winnen staat tijdens de estafette kan 
hij het dan ook niet laten om deze 
nog even snel af te maken. Jouw 
fanatisme gooide soms alleen wat 
roet in het eten. Tijdens het Indiana 
Sluipsextet wilde jij hard terug rennen 
naar je vak. Toen stond er alleen nog 
iemand in de weg. Eindresultaat een 
bult op je hoofd en knallende koppijn. 
Wat met liefde van de kookmoeders 
en je begeleiders werd verholpen. 

Jort Timmer ( De sprinter ) 
Op het eerste gezicht een rustige 
jongen, maar schijn bedriegt. 
Jort pakt zijn momenten in de 
spotlights. Uitblinker op het gebied 
van frikandellen eten met goed 
veel mayonaise. Verbaasde al zijn 
tentgenoten met lasergamen. In 
twee avonden tijd ging deze man 
maar één keer af. Hij vloog van links 
naar rechts en dook weg achter alle 
obstakels. Naar eigen zeggen vond 
Jort het lasergamen dan ook veruit 
het leukste! Iets wat zijn leiders goed 
konden begrijpen. Het rennen ging 
Jort tijdens het spelen van water en 
vuur ook goed af. Wat een timing! 
Hij wist zelfs de snelste uit de tent, 
genaamd Niels af te tikken. 

Jort beschikt daarnaast over een flinke 
poeier in zijn rechterbeen. Tijdens de 
afrondvorm met de hoofdtrainers van 

ZAP schoot hij ze allemaal haarfijn in 
het netje. Met de complimenten van 
Trainer Ossip Wijnker. Die kan je in je 
zak steken Jort! 

Levi van Haaster ( De Yell-Meister ) 
ZAP-kamp was slechts enkele 
minuten oud of Levi had de eerste Yells 
alweer bedacht. Allerlei verschillende 
onderwerpen kwamen voorbij. Als 
vaste dirigent begon hij fanatiek elke 
Yell aan de eettafel. Eén specifiek 
onderwerp kwam wel heel vaak naar 
voren ;). Een onderwerp dat tot veel 
gelach leidde in de tent. Voorbeelden 
van de yells besparen we jullie. 

Levi is een hele grote fan van de club 
AZ. Onafscheidelijk van zijn tenue 
met ‘Haps’ achterop liep Levi over de 
velden. Wij vragen ons af of hij zijn 
tenue wel uit heeft gehad? Het Ajax 
tenue van Leider Joost vond hij in 
ieder geval niet om aan te zien.

Lasergamen en de stormbanen waren 
veruit Levi zijn favoriete onderdeel op 
het gebied van spelletjes. Iets waar 
hij dan ook in uit blonk. Hij trotseerde 
deze obstakels alsof ze er niet 
stonden en vloog erover heen. Voor 
deze atleet geen enkel probleem.
 
Tijdens dit kamp zijn wij er ook achter 
gekomen dat Levi heel goed kan 

In de tent slapen is niet helemaal jouw 
ding. Stoer als je bent heb je iedere 
avond vol gehouden dat je hier wel 
zou blijven. Mama wist echter al dat 
dat niet zo gebeuren. Kwart voor 
12 werd Jody geappt. Nog geen 10 
minuten laten moest Joost bellen, 
want het vertrouwde warme bedje 
thuis kon jij niet weerstaan. 

Tijdens de bonte avond stond jij als 
lekkerding te shinen op het podium. 
Dit ging compleet met ballonnen in 
je shirtje en in je broek, want (naar 
eigen zeggen) stellen jouw billetjes 
niks voor. Iets vaker squats maken, 
dan heb je die ballonnen in je broek 
volgend jaar niet meer nodig. 

5
afwassen. Maar liefst 3x stond hij dit 
kamp achter de wasteil. Dat zal je 
moeder leuk vinden om te horen ;). 

Faas Verbruggen (De helpende 
hand)
Al is er iemand verdrietig of is er wat 
gebeurd, Faas komt altijd even mee 
om het te vertellen. Hij staat klaar 
voor zijn tentgenoten en dat is een 
zeer goede eigenschap. Aan tafel 
gedraagt hij zich op het eerste gezicht 
erg netjes, maar stiekem maakt hij 
allemaal vieze grapjes. Net zacht 
genoeg, zodat de leiding het niet 
hoort. Dat dacht jij ;). 

Boven vlnr: Tijs, Niels, Cas, Levi, Faas. Midden vlnr: Jody, Rijk, Joost. Onder 
vlnr: Jort, Sarah, Teun, Jesse.
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Tijs Kossen ( De toekomst van ZAP)
Tijs ging goed voorbereid naar het 
ZAP-kamp. Hij had de keuze tussen 2 
tenten. Waardoor hij ons verklapte dat 
hij van te voren al wist welke leiders 
bij welke twee tenten hoorden. Na het 
checken van de Instagram accounts 
van de leiders koos hij natuurlijk voor 
Jody & Joost. Een keuze die wij maar 
al tegoed begrijpen.

De diva van onze tent kwam aan met 
het meeste luxe bed van het gehele 
stel. Een dubbelluchtbed met een 
ingebouwd kussen. Toch was het 
luchtbed in het begin van de avond 
ineens leeg. Had dit te maken met de 
spokentocht ;)? Of was hij echt lek?

Tijs is een jongen waarbij sporten 
in het bloed zit. Altijd gezellig, 
bloedfanatiek en gaat overal voorop 
in de strijd. Kappen, draaien en ook 
nog eens koelbloedig afronden. Alles 
op het gebied van voetbal is voor deze 
jongen geen probleem. Als het aan je 
leiders ligt? De toekomst van ZAP. 

Reik Brommer ( De voetballende 
breakdancer ) 
Een jongen die alles lekker op zijn 
eigen tempo doet. Een babbeltje 
hier en een grapje daar. Altijd vrolijk 
en vindt eigenlijk alles leuk. Zo zien 
leiders dat graag. 

Als er een sport was geweest die 
dansen en voetbal combineerde dan 

was dat de aangewezen sport voor 
Reik geweest. Rondjes draaien op het 
hoofd kan Reik namelijk als de beste 
en dan ook nog eens de perfecte 
balans weten te houden. Wij doen het 
je niet na. De atletische skills kwamen 
bij Reik ook goed van pas in het veld. 
Na een gemaakte sliding of als hij 
viel stond hij op met de meest bizarre 
moves. Een genot om naar te kijken. 
Toch vond Reik het wel heel jammer 
dat hij geen trampoline-act kon doen 
met de bonte avond. Naar eigen 
zeggen kan hij alle trucjes die je op 
de trampoline kan doen uitvoeren. Wij 
zullen het doorgeven aan de kampstaf 
voor volgend jaar Reik. Wij kijken nu 
al uit naar jouw trampoline act. 

Sarah Rademakers ( De rots in de 
branding ) 
Sarah het enige meisje dit jaar in 
tentje 5, maar dat maakte haar 
helemaal niks uit. Sarah stond haar 
mannetje wel. Ook in het veld deed 
ze niks onder voor de rest. Naar 
eigen zeggen verdedigt ze voor 3. 
Wat dan ook regelmatig was terug te 
zien in het veld. Sliding hier en een 
kopbal daar, voor haar allemaal geen 
probleem. Al die specialiteiten heb je 
vast te danken aan het feit dat je zo 
vaak heb ‘opgepusht’. 

De jongens in de tent vonden het 
nog wel eens vervelend dat Sarah 
haar eten zo langzaam at. Iets waar 
ze zich weinig van aantrok. Genieten 
vond Sarah belangrijker. Vandaar dat 
Sarah ook lekker thuis ging slapen. 
Al dat vieze gepraat van alle mannen 
in de tent was wel weer genoeg. Dat 
moet ze namelijk ook al 5 dagen per 
week in de klas aanhoren. 
Nu maar hopen dat je volgend jaar 
weer net zulke leuke, lieve leiders heb 
als dit jaar. Want wie moet er anders 
samen met jou hand in hand naar alle 
activiteiten toe lopen?!TENT
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Levi en Cas
Wij vonden het ZAP-kamp super leuk! 
We gingen lekker laat naar bed en 
mochten keten in de tent, waardoor 
we weinig sliepen. De spokentocht 
vonden wij wel leuk maar af en toe 
ook een beetje eng. De stormbanen en 
kantelmuur waren super gaaf. Het is 
nu vrijdag en we hebben zin in morgen 
want dan gaan we zwemmen in het 
Heersdiep en we hebben veel zin ook in 
de bonte avond. Verder waren eigenlijk 
alle activiteiten leuk en de patat was 
lekker met een broodje frikandel. De 
bingo avond was ook heel leuk met het 
verkleden meisje als assistente. En in 
de tent slapen is ook super leuk. min 
punten de tent zakte 5 keer in dat was 
jammer

Teun en Niels
Wij vinden zap kamp het leukste kamp 
wij hadden de leukste leiders van het 
kamp ,want ze zijn op elkaar verliefd. 
maar toen op een ochtend in de kantine 
kuste Teun Ruijter Jody. Toen was Joost 
jaloers de hele kantine schreeuwde 
Joost moet zoenen en toen was Teun 
er klaar mee! De volgende dag gingen 
we voetgolf en toen ging steef fleurte 
met Jody. Wat vonden niels en Teun het 
leukste van voetbalkamp voetballen 
tegen de selectie en het lekkerste patat 
en dit was ons stuk. Groeten Teun en 
Niels.

Tijs en Faas
Toen we aan kwamen was het spannend 
om te horen in welke tent we kwamen.
Uiteindelijk waren we blij dat we bij  
elkaar zaten .Toen gingen we voetbal 
spelletjes
En dat was heel leuk. En we vonden de 
kantelmuur heel leuk daar hadden we 
ook heel veel lol.
En dat Teun met Jody ging zoenen lach 
iedereen in een deuk.de volgende dag 
gingen we…..
Gisteren gingen we voetgolven en 
water en vuren de leiders zijn ook leuk 
morgen gaan we zwemmen en dan 
gaan we alles in pakken het was een 
super kamp

Jort
Ik vond het super leuk want, we 
gingen voetgolfen , lasergamen , op 
de stormbanen, voetbaltoernooitjes, 
kussengevecht en allerlei andere 
spelletjes hebben we gedaan.
Indianen sluipspel vond ik het 
allerleukst! De patat was lekker. Het 
was wel jammer dat de tent instortte 
door de wind. 
Teun vond Jody een beetje leuk dus 
hij gaf een klein kusje. We deden ook 
water en vuur.

Reik en Sarah
Hallo allemaal,
Het leukste van het kamp vonden wij 
het lasergamen! De allereerste keer 
was het het leukst, want toen speelde 
niemand vals. We hadden een heel 
leuke tent, maar hij viel wel steeds 
om. Het was heel grappig toen Jesse 
in zijn onderbroek buiten in de regen 
aan het dansen was. Joost was wel 
lief en grappig. En Jody was aardig en 
behulpzaam. We hebben nu al weer zin 
in volgend jaar!

TENT5WOORDZELF AAN HET

TENT
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Siem apppelman
Siem is DE  man van de corners. 
Met alle corners die hij nam wist 
hij iedere keer zijn medespelers te 
vinden, waaronder zijn leider Job 
die ze feilloos tegen de touwen 
wis te koppen. Hij wist zijn voetbal 
kwaliteiten ook te  laten zien tegen 
de jongens van het eerste van zap 
tijdens de kijkavond. Onder toekijkend 
oog van ouders, familie en vrienden 
wist hij namelijk de aansluitingstreffer 
te maken, waardoor er alsnog een 
gelijkspel uit werd gesleept. Helaas 
wist hij niet te voorkomen dat leider 
Job een aka panna maakte tijdens 
het boardingvoetbal. Ook is Siem een 
echt feestbeest, stond te als eerste 
te springen op de tafels en ging er 
als laatst weer van af. Hij maakte er 
met zijn openingsact welkom in de 
feesttent´ er dan ook gelijk een feest 
van. 

Thijs Muntjewerf
Thijs is echt een hele vrolijke jongen 
die altijd lacht. Echt een ideale 
jongen om in je tent te hebben. Doet 
alle spelletjes enthousiast mee en 
klaagt echt nooit. Zelfs als er geen 
programma is, is Thijs buiten of in 
de hal spelletjes aan het doen met 
zijn vrienden. Hij was trouwens wel 
één van de jongens die met het idee 
kwam om leider Jon te grazen te 
nemen tijdens de spelletjesmiddag 
vrijdagmiddag. Het was de bedoeling 
dat er tijdens een estafette vorm 
touwtje gesprongen werd, maar Thijs 
en de jongens bedachten samen met 
leider Job om leider Jon in te wikkelen 
met de springtouwen. Jon zat echt 
compleet in de knoop en het schijnt 
dat hij nu nog steeds ingewikkeld 
op het Zapveld ligt… Thijs was de 
luckyman van de tent tijdens de bingo 
donderdagavond. Hij was de eerste 
van de zaal die het geluk aan zijn zijde 
had en er met een fantastische prijs 
vandoor ging. Namelijk een KitKat 
Chunky White, die hij meteen op at 
onder toekijkend oog van zijn jaloerse 
tentgenoten. 

TENT

Wij Job Langelaan en Jon 
de Wit hadden dit jaar de eer 
om deze topper te begeleiden 
tijdens weer een geweldig 
mooi jaar zapkamp. Want het 
was weer een geweldig jaar 
en dat kwam mede door deze 
toppers. Er is weer genoeg 
gallagen, gevoetbald en 
natuurlijk ook geklierd, want 
dat hoort er natuurlijk bij. 
Niet willen gaan slapen, niet 
altijd luisteren naar de leiders, 
behalve dan als er gezegd 
wordt dat er een leider moet 
worden vastgebonden. Jullie 
zijn allemaal toppers en we 
zien jullie volgend jaar zeer 
graag weer terug. 

Jon

6
Job

Luuk Langelaan
Luuk had aan het begin van het kamp 
al een fantastisch idee om de leiders 
voor zich te winnen. Hij wilde namelijk 
meteen zodra het luchtbed van leider 
Jon in de zaal lag, het luchtbed leeg 
laten lopen. Dit plan had hij al aan 
leider Job verteld die natuurlijk zijn 
mond hield en Luuk niet verraadde, dit 
had waarschijnlijk te maken met zijn 
fantastische achternaam. Maar goed, 
Luuk voerde zijn plan uit en leider Jon 
was hier erg blij mee. Luuk is ook een 
ware moppentapper, op de heenweg 
in de bus naar de voetgolf amuseerde 
hij de leiders met moppen van heuse 
wereldklasse. Op de terugweg konden 
we onze lachspieren niet meer 
bewegen van de pijn en besloten 
dus een weddenschap aan te gaan 
met Luuk dat als hij de hele weg zijn 
mond hield dat hij een zakje m&m´s 
kreeg. Luuk kreeg het voor elkaar en 
verdiende dus zijn zakje m&m´s. 

Sem Steenvoorden
Sem is er één van de tweeling van 
Steenvoorden. Hij zat samen met 
zijn broer Mees bij ons in de tent. 
Wat erg opviel bij Sem was dat hij 
ongelofelijk lang op één been kon 
blijven staan bij het wipe-out spel. Bij 
dit spel was het de bedoeling dat je 
met een grote hangende bal elkaar 
van een plateau af moest slaan. Sem 
had zo’n ongelofelijk goed evenwicht 
dat de leiders er aan te pas moesten 
komen om Sem van het plateau af 
te krijgen. Hij vond dit zelf wel een 
beetje genaaid, maar anders stond 
Sem er serieus nu nog. Toen leider 
Jon helemaal ingewikkeld was met 
de springtouwen en verloren achter 
werd gelaten op het C-veld door de 
tentgenoten van Sem, was het Sem 
die het toch wel erg zielig vond en 
terug ging naar Jon om hem los te 
maken. Dit stelde leider Jon wel heel 
erg op prijs en het liet wel even zien 
dat Sem een lieve jongen is.  
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Dylen van Dalen
Dylen is de topkeeper van onze 
tent. Ideaal met een afwerkvorm om 
zo´n keeper in je tent te hebben. 
In de wedstrijd tegen de mannen 
van het 1ste van zap liet Dylen zijn 
fantastische keeperskunsten zien en 
maakte er haast een onemanshow 
van. Hij plukte de ene na de andere 
bal uit het doel. Hij kreeg dan 
ook terecht complimenten van de 
mannen van zap 1, die betreurde dat 
hun schoten op doel niet omgezet 
werden tot doelpunten. Dylen kent 
zelf ook zijn eigen kracht niet. Hij is 
namelijk in staat om zijn bord door 
drieën te breken. Hij lag zelf helemaal 
dubbel, maar besefte daarna wel 
dat hij niet meer kon eten… Maar 
gelukkig hadden zijn attente leiders 
een bord over voor Dylen, waardoor 
hij toch lekker kon genieten van de 
kookkunsten van de kookmoeders. 

Mees steenvoorden 
Mees is de andere van de tweeling.  
En natuurlijk horen jullie het 1000 
keer, maar potverdorie wat hadden 
wij als leiders het weer lastig met 
het uit elkaar houden van jullie. Jullie 
houden er ook wel van om het ook zo 
moeilijk mogelijk te maken voor ons 
als leiders. Allebei precies hetzelfde 
zwarte trainingspak en bijna dezelfde 
schoenen. Allebei X’ies, maar de ene 
groene veters en de andere zwarte 
veters. Ze leken ook erg op elkaar bij 
het wipe-out spel. Precies dezelfde 
techniek en uithoudingsvermogen. 
Mees is ook erg strijdlustig, zo verzint 
of maakt hij af en toe zo zijn eigen 
regels om te kunnen winnen. Tijdens 
het spel `boter kaas en eieren` was 
het de bedoeling om drie op een rij 
te krijgen met 3 hesjes en als ze niet 
goed lagen mocht je allen je eigen 
hesje verplaatsen. Mees kwam op het 
slimme idee om niet alleen zijn eigen 
hesje te verplaatsen maar ook die van 
de andere om zo te winnen. Dit mocht 
natuurlijk niet maar was wel een top 
idee. 

Ryan van Dalen
Ryan was niet alleen gekomen naar 
het Zapkamp. Hij was namelijk met 
zijn neefje Dylen, waarmee hij ook 
in de tent zat, en zijn broertje Youri, 
die één tentje lager zat. We zagen 
dat deze familie het goed met elkaar 
konden vinden, ze waren namelijk vrij 
vaak samen te bekennen. Voorderest 
is Ryan echt een top gozer. Hij kan 
prima voor zichzelf zorgen en je hoort 
hem bijna nooit. Met de nadruk op 
bijna. Hij kwam namelijk 10 minuten 
voor het eten op vrijdagavond naar 
de leiders toe om te vragen of hij 
zijn portemonnee mocht hebben 
om snoep te kopen. Dit was een vrij 
opmerkelijke vraag, aangezien de 

snoepverkoop gesloten was en hij 
nog meer dan genoeg snoep had. 
Maar Ryan wilde gewoon zeker weten 
dat zijn snoepvoorraad niet op zou 
raken en daarom wilde hij geld gereed 
hebben voor als de snoepverkoop 
open zou gaan. 

Perry van den Berg
Perry is ongetwijfeld één van de 
stoerste jongens van de tent. Hij 
deinst nergens voor terug, zelfs niet 
voor een snoeiharde pegel van één 
van zijn tentgenoten tijdens het spel 
‘schotbal’, slagbal met je voet. Hij 
kopte deze pegel namelijk zonder 
aarzelen waardoor hij zorgde dat 
zijn tentgenoot uit was. Een ander 

Jolie Wiersma 
Jolie, het enige meisje van de tent. 
Maar doet zeker niet onder voor 
de jongens. Ze weet het altijd zo te 
regelen dat de jongens, die dik in de 
meerderheid zijn, niet de overhand 
kregen. Er schuilt in Jolie misschien 
wel een toekomstige kapster. Zo doet 
ze niet alleen haar eigen haar altijd 
mooi in een knotje (precies hetzelfde 
als haar idool leidster Jody), maar 
heeft ze het zelfs voor elkaar gekregen 
om met haar zelfgemaakte staartjes 
leiders Steef en Joost er knap uit te 
laten zien. En dat is een hele prestatie 
hoor!!! Wij leiders zijn ook meer dan 
dik tevreden over de kleding keuze 
van Jolie. Ze liep namelijk het hele 

6
Boven vlnr: Mees, Ryan, Jon, Jolie, Job, Bas. Onder vlnr: Luuk, Dylen, Dries, 
Perry, Thijs, Sem, Siem.

voorbeeld waarbij Perry zich van zijn 
stoerste kant liet zien was tijdens de 
spokentocht woensdagavond. We 
vertrokken bij Zap met 11 man en 
bij het eerste schrikmoment, waarbij 
er een ‘spook’ uit de bosjes kwam 
rennen, haakten er 6 man af. Perry zat 
hier uiteraard niet bij. Het was zelfs zo 
dat Perry op een gegeven moment 
de spoken een beetje te stoer vond 
doen. Het was ook dan terecht dat 
Perry kwam met de opmerking: “Het 
volgende spook dat we tegenkomen 
sla ik echt op zijn bek.” Gelukkig 
voor de spoken heeft hij dit plan niet 
kunnen uitvoeren. De eerstvolgende 
en tevens laatste spook zat namelijk 
op een dak.
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kamp in één van haar schitterende 
Ajax tenues. En alsof dat niet genoeg 
was, had ze ook nog een volledig Ajax 
trainingspak. Het viel ons trouwens 
ook wel op dat Jolie vrij veel aandacht 
kreeg van de jongens…

Bas Wisse 
Bas kwam dit jaar naar het 
voetbalkamp met een licht onderbuik 
gevoel. Want zijn zwangere kat 
kon thuis elk moment bevallen. En 
natuurlijk wil je hier heel graag bij 
zijn. Zijn moeder mocht dan ook niet 
eerder weg voordat ze had beloofd te 
bellen en een foto te sturen naar één 
van de leiders. Gelukkig is de kat nog 
niet bevallen en kan Bas thuis nog 
bij de bevalling zijn na zapkamp. Bas 
kan ook goed voetballen en vooral 
ongelofelijk hard en goed schieten. Dit 
heeft hij laten zien bij het voetgolfen in 
Winkel. Op een echte voetgolf baan, 
was hij één van de uitblinkers. Hij 
werd 1ste in zijn groepje waar ook een 
leider in zat die in zap 1 speelt. Maar 
deze leider vatte het goed op door 
Bas mee te nemen in een golfkarretje 
en hem zelfs de gelegenheid gaf om 
zelf even te sturen. 

Dries van der Lee
Dries kan je altijd herkennen aan zijn 
mooie opvallende rode zweetband. 
Deze heeft Dries ook hard nodig 
gehad dit kamp, want hij gaf altijd alles 
en er werd dus flink wat af gezweet. Hij 
bleef altijd maar doorgaan, zelfs een 
bloedneus of wat weerhouden Dries 
er niet van om door te gaan. Tijdens 
een partijtje kreeg Dries namelijk vol 
een bal in zijn gezicht, wat resulteerde 
in een hevige bloedneus. Maar 
binnen 2 minuten stond Dries alweer 
op het veld. Dries is dus een fanatieke 
jongen die altijd met een lach op zijn 
gezicht te zien was, behalve als hij 
verloor wat gelukkig niet zo vaak 
gebeurden. Dries heeft ook een goed 
schot in zijn voeten, maar moet nog 
wel een klein beetje werken aan zijn 
mik kunsten. Dries schoot namelijk de 
eerste dag meteen leider Jon omver 
toen die even niet keek. Of deed je 
het soms expres om hem meteen aan 
te merken als het mikpunt? 
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6
dag blij dat we twee gekke leuke leiders 
hadden. Toen gingen we voetballen en 
dit was leuk. Ik, Jolie, had met mijn 
hoofd gescoord! Daarna hadden we 
training van de echte trainer van Zap 
1. Ik, Dylen, had het trucje ‘cadeautje’ 
beter onder de knie gekregen. Toen 
gingen we in de avond spokentocht 
doen of film gekeken. De spokentocht 
was leuk, maar wel een beetje eng. 
We waren erg blij dat we in de zaal 
sliepen, want daar was het warmer 
en we konden een film kijken op een 
groot scherm. De volgende dag gingen 
we voetgolven en water en vuur doen 
in Winkel. Water en vuur was erg leuk 
tegen de leiders, alleen leider Joost de 
Vries speelde vals. Toen hadden we in 
de avond spellenavond. Penaltybokaal 
was leuk en Dylen zijn vader knalde 
ook een penalty in de kruising. 
Vandaag hadden we leuke spellen 
bij Zap, het was alleen jammer dat de 
waterspeelmiddag niet doorging door 
het slechte weer. Vanavond hebben we 
bonte avond en we hebben daar veel 
zin in.

A: applaus, dit kregen wij veel te horen. 
B: boording voetbal.
C: club, de club waar wij voetballen is 
Z.A.P. 
D: dikke tieten kartoffel salad zongen 
we tijdens de bingo.
E: eten, daar hebben wij veel van mee.
F: film kijken, we hebben finding Dory 
en de smurfen 2 gekeken. 
G: gatverdamme er zat een kikker is de 
zaal.
H: herrie, dat is het vaak voor het eten. 
I: iedereen heeft gevoetbald.
J: Jon en Job dat waren onze leiders, 
zij waren heel leuk.
K: kussen gevecht, dat deden we vaak 
in de hal. 
L: Laser gamen, dat vonden wij heel 
leuk. 
M: mees of was het toch sem.

Wij van tentje 6 hebben deze de eerste 
dag zo meegemaakt:
Eerst gingen we een voetbaltoernooitje 
doen. Het was heel leuk, omdat het met 
voetbal te maken had. Toen gingen 
we lunchen dit jaar voor het eerst in 
de zaal. Na de lunch hebben we een 
training gehad van de hoofd trainer van 
zap 1, Sem Wokken. Ik (Bas) vond het 
partijtje het leukst. Ik (Dries) vond het 
afwerken het leukst. We hadden ook 
nog techniek training en lijnvoetbal 
gedaan. 
Later in de middag hadden we 
indianensekssluipdingst gedaan. (we 
weten niet helemaal hoe het spel heet). 
Iedereen kreeg 6 verschillende dingen 
en die kon je verzamelen. Als je 6 de 
zelfde dingen had, had je gewonnen. 
Iedereen speelde val met dit spel, maar 
wij hoefde niet op te drukken.
We hebben een hele leuke tent en leuke 
leiders! We hebben heeeeeel veeeel zin 
in de komende 3 dagen!!!!!!!!!!!!!!! We 
hopen nog veel leuke dingen te doen. 
Groetjes Bas en Dries 

Hallo wij zijn Jolie en Dylen. En we 
gaan nu vertellen wat we op zapkamp 
hebben gedaan. We waren de eerste 

N: niet slapen.
O: omgevallen, dat waren de opblaas 
atributen door de harde wind. 
P: Perry, dat is een van onze namen. 
Q: quiz, dit hebben wij gedaan met de 
bonte avond.
R: Ryan, dat is een van onze namen.
S: spelletjes, dat doen we heeeeeeel 
veeeeel hier. 
T: tent 6, dat is het tentje waar wij in 
zaten. 
U: uren hebben wij gevoetbald.  
V: voetgolf, dit hebben wij gedaan op 
een echte golf baan. 
W: Wedstrijdjes, die wij wonnen en 
verloren. 
X: xxx dat gaf Teun aan Jody.
Y: yuri is mijn broertje en zit in tent 7.
Z: zapkamp, daar waren we. 

Hoi, wij zijn Luuk en Siem en we willen 
wat leuks vertellen over het Zapkamp. 
De 1ste dag vonden de opkomst van 
de leiders erg grappig. Ze kwamen 
zich namelijk voorstellen op rare 
versierde tandems. Daarna gingen 
we een voetbaltoernooi doen, wat erg 
leuk was. Ik (Siem) gaf 2 corners op 
Job, onze leider, zijn hoofd. 1 kopte 
hij erin en de andere kopte hij op de 
paal. Daarna gingen we middag eten 
in de nieuwe kantine (de zaal). In de 
avond gingen we leuke spellen doen en 
gingen we de eerste penalty serie van 3 
penalty’s nemen. Ik (Luuk) scoorde ze 
alle 3! Daarna gingen we laser gamen 
in de zaal, dit was echt het leukste 
spel dat er was. Er was alleen één 
nadeel, we moesten wisselen omdat er 
veel mensen waren. De 2de dag, dus 
vandaag, werden we op de stomste 
manier ooit wakker gemaakt. Met de 
sirenes van de tandems… Toen gingen 
we met de bus naar de voetgolfbaan. 
We hadden dit nog nooit eerder gedaan, 
dus we vonden het leuk. We zijn net 
terug van de voetgolf, dus we gaan ff 
lekker chillen op ons bed. Mazzel.
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Thijs(ie), Sem(ie) en Mees(ie) op 
zapkamp. 

Hoogtepunten:
Lasergamen.
Water en vuur.
Spokentocht.
En springkussens.

Ongelukken:
Het springkussen is om gewaaid. Er 
lagen nog 2+2 kinderen onder  (Jesse, 
Levi, Jolie en Dylan).Ze werden gered 
door de leider (en ze leefde nog lang en 
gelukkig).

De tent van tent 5 was omgevallen ze 
werden geëvacueerd naar de zaal en ze 
hebben het naar hun zin.

Saai:
Er was niks saai! Alles was leuk!
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Ruben
Ruben voelde zich als een vis in 
het water tijdens het lasergamen. 
Hij manoeuvreerde zich als een 
waardige ninja over het parcours. 
Langzaam van schuilplek naar 
schuilplek verschuiven en tegelijkertijd 
heel veel kinderen ´killen´. Deze 
gekken schijnbewegingen in het 
lasergameveld kon Ruben alleen 
maar volhouden door zijn 4 borden 
macaroni op dag 1.. “Hè wat was 
die kale macaroni toch lekker”, aldus 
Ruben.
Al nam hij zijn rol van ninja niet aan, 
kwam Ruben vaak genoeg even een 
knuffel halen of iets leuks vertellen. 
Wij vonden dat heel erg gezellig en 
hebben nu al zin in volgend jaar!!

Jordy
Oh wat had Jordy een zin in dit kamp. 
Dit was namelijk al te zien toen het 
kamp nog geen vijf minuten begonnen 
was. Binnen deze aanzienlijk snelle 
tijd, lag hij al ondersteboven met al 
zijn spullen in de zaal. Tja hoe sneller 
álles ligt, hoe eerder we kunnen 
beginnen. 
Jordy houdt zich graag bezig met alle 
andere jongens in de tent. Hij is als 
de bliksem overal bij. Ook wanneer 
Giel zijn medicijnen moest nemen 
vanwege zijn oor. Hij vond het nogal 
bijzonder dat Giel hierdoor minder 
doof zou worden. Althans dat waren 
Jordy zijn gedachten. Houdt deze 
gedachten maar vast, dan kunnen wij 
volgend jaar weer van je genieten!

Kane 
De jongen met de hele grote 
spierballen. Want wel 3 x op een 
dag kwam Kane naar Jackie toe om 
zijn spierballen te showen met de 
volgende woorden: “Kijk juf, ik heb 
gespierde armen he. Dat komt omdat 
we zoveel aan het rennen zijn. Als ik 
dat niet doe zie je namelijk niks”. Of 
dit nou een versiertruc was of niet, we 
waren erg onder de indruk Kane… 
Hopelijk zijn ze volgend jaar nog meer 
gegroeid met al dat harde rennen op 
het voetbalveld. 

TENT

Jackie

7
JORT

RICK

Kane bekommerde zich erg om zijn 
boezemvriend Sem, die last had van 
zijn buik. Gelukkig kon Sem nog wel 
nog meedoen aan de penaltybokaal 
en toen deze gewonnen werd door 
Sem, was Kane door de dolle heen. 
Volgend jaar jij?!

Mats
De jongen die opnieuw werd 
gevraagd om verkering te nemen. Zijn 
‘chick’ had zich namelijk bedacht. En 
Mats zag haar gelukkig nog steeds 
zitten. Dachten wij. Want na één dag 
was hij er plotsklap weer klaar mee. 
Keurig netjes liep hij er zelf heen om 
dit ‘kleine klusje’ even te melden. Met 
mannen gaat hij iets anders om. Mats 
vindt het namelijk prachtig om scheten 
te laten op Finn zijn hoofd, die door 
deze actie dus echt niet meer kon 
slapen… Misschien moet je nog iets 
meer werken aan deze verschillende 
karaktertrekken Mats en dan zien wij 
jou graag weer terug volgend jaar! En 
wie weet staat je knipperlichtrelatie 
dan weer op groen ;)

Jon
De stoere jongen die de spokentocht 
gewoon netjes heeft uitgelopen. Bij 
het tweede spook haakten er toch 
een aantal jongens af, maar Jon wist 
voor 51% zeker dat hij de spokentocht 
zou uitlopen en dat heeft hij gehaald. 
Wat hij net niet gehaald heeft was de 
penaltybokaal. Man man man, wat 
was je weer zenuwachtig. Maar met 
een tweede plek zijn wij ook trots hoor. 
Ook ben vind jij het onderwerp meiden 
en zoenen best interessant. Het liefst 
wil jij dat iedereen dat de hele dag 
voor je neus doet. Tenzij jij het zelf 
bent, dan wordt het toch best wel vies 
hé Jon. Bedankt voor je fanatieke 
inbreng in onze tent :). Tot volgend 
jaar!
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Sem
De baas van alles, zo noemde hij 
zichzelf. Maar niet met alles: Een 
wedstrijdje chips eten liep het namelijk 
niet helemaal goed af. Het resultaat 
belandde namelijk in Giel zijn bed. 
Maar nog niet genoeg gesproken 
over al dat lekkers. Want snoep frist 
namelijk op volgens Sem. Als je pijn 
hebt of gewoon lekkere trek. 
De penaltybokaal wist jij dit jaar weer 
binnen te slepen. Na deze winst kon 
jij leider Jackie haarfijn uitleggen hoe 
je het beste een penalty kon nemen. 
Is dit wel handig Sem? Want wij zien 
jou namelijk graag die hattrick maken 
volgend jaar met de penaltybokaal! 
Hopelijk ben je er volgend jaar alle 
dagen bij!

Roy
Ons Royke twijfelde erg over de 
spokentocht. Zal ik wel of zal ik niet 
meegaan. Uiteindelijk besloot hij 
dat hij toch niet genoeg moed kon 
verzamelen om de tocht te lopen. 
Volgend jaar nog eens overwegen 
Roy. Deze jongen is een droom om 
in je tent te hebben. Is erg gezellig, 
doet fanatiek mee en als kers op de 
taart; hij staat graag op zijn hoofd om 
de tent op zijn kop te zetten. 
Roy ontdoet zich niet snel van zijn 
Barcelona tenue en deze is dan ook 
alle dagen aangegaan. 
We zien je volgend jaar graag weer 
terug!!

Yuri
Aan het begin van het kamp gaf Yuri 
ons aan dat hij zelf alles zelf wel 
zou redden en hij ook geen kus van 
mama meer nodig had. Tijdens het 
eten en de speluitleg viel ons op dat 
Yuri zijn aandacht er zo nu en dan 
niet helemaal bij was. Zo bleek ook 
dat zijn tandenborstel ineens kwijt 
was en deze uiteindelijk gewoon in 
de kleedkamer lag. Ondanks het niet 
alles helemaal te kunnen begrijpen in 
één keer, begrijpt hij de belangrijke 
dingen (die volgens Yuri belangrijk 
zijn dan), wel in één keer. Want het 
knopje om je lasergamepistool te 

herladen wist hij na dag 1 al te vinden. 
Hij speelde aldoor wel erg lang met 
zijn levens. We kijken uit naar volgend 
jaar slimmerik! 

John 
Misschien wel de rustigste uit onze 
tent. Hij is namelijk een man van 
weinig woorden maar wat zie je hem 
genieten. John doet goed mee met 
alle spellen en met het lasergamen in 
de zaal, was John heel erg fanatiek. 
Hij rende de hele zaal door en dook 
overal op en achter, om maar in leven 
te blijven. 
Volgens John is zijn vader de beste 
pannenkoekenbakker. Hij stond zelfs 
in de krant met zijn pannenkoeken. Dit 

vertelde hij vol trots aan wat andere 
mannen. Die mochten overigens 
wel komen proeven hoor, want die 
moest je echt eens hebben gegeten. 
Volgend jaar voor ons ook John? 
Dan zien we je graag weer terug. Mét 
papa’s pannenkoeken.

Giel
Giel is een man die echt niet van water 
houdt. Naja, eerder niet van douchen. 
Want wanneer er gedoucht moest 
worden waren meneer zijn oordoppen 
te klein. Maar met het zwemmen in 
het Heersdiep passen ze wel hoor! 
Tijdens de penaltybokaal op woensdag 
ging Giel als een speer. Alle drie de 
penalty’s zaten ze er snoeihard in. 

een goed idee. Mats moest ’s nachts, 
als zijn chickie sliep, haar een kusje 
geven. Kijken of ze daar al aan toe 
waren: “Even een beetje checken”, 
waren zijn woorden. 
Het is een jongen met een hard schot. 
Met de penaltybokaal had hij in de 
eerste ronde alle schoten raak. En 
hoe. De keepers waren er verbaasd 
over. Of hij raak schiet bij de meiden, 
zijn we nog niet achter. Wel weet 
hij alvast hoe je moet tongzoenen. 
“Wasmachinewerk is niet goed, 
gewoon rustig draaien”. Finn je bent 
een gezellige jongen om in de tent te 
hebben. Oefen nog wat met je schot 
en dan zien we je volgend jaar in de 
finale bij de penaltybokaal!

7
Boven vlnr: John, Jort, Finn, Jackie, Jon, Rick. Onder vlnr: Jordy, Giel, Kane, 
Mats, Sem, Ruben, Roy, Yuri.

Maar toen gebeurde het. De volgende 
dag was Giel zijn voetbalschoenen 
kwijt. Dit was overigens niet het enige. 
Om het even kort te houden is hier een 
lijstje met wat hij kwijt was: broekje, 
tandenborstel, toilettas, trainingsjack 
etc. etc. etc. 
Doordat Giel zijn voetbalschoenen 
kwijt was, ging het penaltyschieten 
op donderdag niet zo fraai. Hij miste 
ze allemaal. Kwam dit door zijn 
schoenen of toch door de druk van 
papa Jeroen?! Volgend jaar gaan er 
weer voor topper!

Finn 
Finn is iemand die graag een geheim 
met zich meedraagt. Hij had namelijk 
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7
Yuri en Ruben
Hallo wij zijn Yuri en Ruben. Wat wij 
leuk vonden is op het springkussen 
met de bal en het sop. Wij vonden dit 
leuk omdat we nat werden en we er 
de hele tijd af vielen. En ook iemand 
anders eraf gooien was heel leuk. Wat 
wij ook heel erg leuk vonden om te 
doen was het lasergamen. Je moest 
anderen afschieten op het pistool en 
ook was het een beetje spannend. Het 
was namelijk best donker.

Giel        
Dat we gingen pannenkoeken eten 
vond ik heel erg lekker ik heb er heel 
veel stroop op gedaan en dat was 
lekker. Dat wij in het pannaveld gingen 
voetballen was ook leuk. Samen met 
tent 7 en tent 8. Maar niet allemaal. Ook 
waren er nog een paar van de andere 
tenten. Het lasergamen vond ik ook 
echt super leuk om elkaar af te schieten 
en rond te rennen. Mitch vind ik een 
beetje stom, hij speelt altijd vals en dat 
is niet leuk voor andere kinderen. Ik 
vind het ook heel erg leuk dat ik naast 
Jordy en Sem sliep dat is heel gezellig.

Mats
Het lasergamen vond ik erg leuk. Ik 
vond het jammer dat Jort niet meer 
met voetballen mee kon doen. Want 
Jort was gevallen en had iets met zijn 
knie. Voetgolf vond was ook leuk. 
Ik zat bij leider Joost. Die vind ik 
grappig. Dit jaar zat ik ook bij jongere 
jongens in de tent. Dit was toch wel 
jammer. Maar daardoor konden wij als 
oudere jongens hun wel inmaken met 
voetballen. 

Jordy
Ik vind het dit jaar weer heel leuk op 
het kamp. De spellen vond ik leuk om 
te doen. Al die lichtjes die je zag met 
lasergamen was mooi. Het was ook 
spannend om te doen in het donker. Ik 

moest wel na één nachtje al een nieuw 
luchtbed. Hij bleef maar leeglopen. 

John 
Al het eten was bijna allemaal lekker. 
Behalve de ketchup, die was minder 
lekker. Van de eitjes had ik er wel 2. Het 
slapen was leuk, alleen kon ik niks van 
de film zien tijdens het filmkijken. Ik lag 
tegen het hoge bed van Kane aan. 

Kane 
Op de stormbaan kon je heel hard 
beuken en rennen. Dat vond ik leuk om 
te doen. Ik vond het heel jammer dat 
Sem niet bleef slapen. Toch kon ik zelf 
wel lekker slapen. De penaltybokaal 
was leuk om te doen. Daar was ik best 
goed in. 

Finn en Jon
Het eten was lekker van de 
kookmoeders. De kantelbaan vond 
Jon erg leuk. Vooral het moment als 
je dan viel. Finn vond de spokentocht 
leuk. Best spannend nog. Het spook 
met de kettingzaag was het beste. 
We hadden leuke leiders. Bij voetgolf 
was Finn 1e en Jon 2e. Dat was gaaf. 
Met de penaltybokaal was Jon ook 2e 
geworden. Water en vuur was vet leuk 
met de leiders. Helaas konden we niet 
winnen.

Roy en Sem
Op voetbalkamp vond ik het leuk! Het 
allerleukste was het luchtkussen waar 
je vast zat aan een touw. Daarmee 
moest je zo ver mogelijk rennen en 
werd je teruggeschoten. Water en vuur 
was leuk. Het was vooral spannend 
wie er won. Voetgolfen was ook leuk. 
De leiders vond ik heel leuk, ze waren 
soms grappig. 
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Zo zijn we met deze groep 4 
fantastisch dagen tegemoet gegaan. 
Je kan het zo gek niet bedenken en 
het mocht want ZAPKAMP HEEFT 
GEEN REGELS. Wij hebben dit 
jaar het voorrecht gehad de jongens 
van tent 8 te mogen begeleiden. 
Waarom dat een eer is? Het is van 
de jongens de eerste keer dat ze 
naar voetbalkamp gaan en een eerste 
indruk is altijd de belangrijkste vinden 
wij. We hadden dit jaar een relatief 
klein groepje van 8 jongens en 1 
meid. Van tevoren is het altijd lastig 
inschatten hoe zo’n eerste groep zal 
zijn met elkaar. Kunnen ze het goed 
met elkaar vinden? Wordt er niet 
gepest? Hoe slaat de vermoeidheid 
in bij deze jonge strijders? Nou we 
kunnen met trots vertellen dat dit de 
allerbeste tentje 8 ooit was. Iedereen 
speelde leuk samen met elkaar en 
iedereen deed mee. Vermoeidheid? 
Daar hebben we weinig van gemerkt 
want deze kampioenen waren 
onvermoeibaar en gingen aan 1 stuk 
door van onderdeel naar onderdeel 
en van spel naar spel. Ondanks dat er 
geen regels waren werd er ontzettend 
goed geluisterd naar de leiders. We 
hebben 4 dagen gekeken naar een 
groep van negen genietende kinderen 
die alleen maar aan het lol maken 
waren en dat maakt het voor ons als 
leiders een superkamp en hebben 
van iedereen stuk voor stuk genoten. 
In de stukjes hieronder kunnen jullie 
lezen waarom.

Twan de Graaf;
Als Twan gaat douche sleept hij een 
loodzware tas te grote van zichzelf 
mee, maar vergeet daarna dat hij 
deze mee had en “pikt” vervolgens 
de handdoek van Tygo. Twan zou de 
eerste avond het langste opblijven 
en al zijn snoep opeten, goed idee 
vonden wij! Alleen lag Twan als eerste 
te slapen, saaie film Twan? Door die 
goede nachtrust was Twan wel instaat 
heel fit te beginnen aan de volgende 
dag. 3 keer de “whipeout bal” in je 
gezicht? Geen enkel probleem en 
gewoon weer lachen en verder spelen. 
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Wat we doen op zapkamp, 
nou bijvoorbeeld op de tafel 
staan want Zapkamp heeft 
geen regels. Je shirt uit doen 
en er mee zwaaien mag ook 
want Zapkamp heeft geen 
regels. Vet lang opblijven en ’s 
nachts lekker keten. Zapkamp 
heeft geen regels. Sokken 
aan hebben met teenslippers. 
Zapkamp heeft geen regels. 
Vals spelen met indianen 
sluipkwartet. Zapkamp heeft 
geen regels. Je handen een 
keer vergeten te wassen voor 
het eten? Zapkamp heeft geen 
regels. 

Mitch

8
Demi

Roy

Twan hield het de tweede nacht een 
stuk langer vol. Lag als een van de 
laatste nog geconcentreerd film te 
kijken. Twan was tijdens een fanatiek 
potje pylonnen voetbal onmogelijk op 
zijn pylon te raken. Wij denken dat dat 
kwam omdat Twan zijn pylon vooral 
als toeter en stoel gebruikte, dat mag 
hoor Twan, zapkamp heeft geen 
regels.

Luuk Duineveld;
Je wilt absoluut naast Luuk zitten 
tijdens het eten, deze vrolijke prater 
eet met gemak 3 borden macaroni 
(dit schijnt hij altijd te doen?) en komt 
tussendoor met de meest mooie 
verhalen en moppen.. Wie slaapt 
er eerder,? Een haas of een wolf? 
We waren onder de indruk van Luuk 
toen hij Roy een lesje over medicatie 
leerde, Luuk weet waar hij het over 
heeft. Luuk heeft een beetje een 
gebruiksaanwijzing wat eten betreft, 
zo mocht hij ook zijn knakworsten 
niet hebben. Dan maar gewoon een 
broodje met mayo – ketchup he Luuk? 
Kan hoor Luuk, zapkamp heeft geen 
regels. Tijdens de bingo had Luuk 
een kruis waardoor hij bingo had, 
maar dit bingokaartje had hij van een 
ander gehad. Dit heeft hij wel eerlijk 
vermeld bij het innen van zijn prijs. Zo 
zie je maar weer, eerlijkheid duurt het 
langst. Luuk stond ook als een van de 
weinige tijdens de bingo zonder shirt 
op zijn stoel te zwaaien en te dansen 
toen het nummer ‘ shirt uit en zwaaien’ 
voorbij kwam.

Jeremy Kamminga;
Nadat leidster Demi het luchtbed 
van Jeremy 3 keer had opgepompt 
en hij toen toch weer leeg was dacht 
Jeremy dat zijn luchtbed lek was, 
denk je echt Jeremy? Jeremy, het 
voetballende beest van onze tent had 
geen snoepjes mee naar het kamp, 
wij weten niet hoe, maar nog voor het 
avondeten werd zijn snoepvoorraad 
aangevuld. Leidster Demi past altijd 
op bij Jeremy en ging na de indeling 
blij naar Jeremy toe om te vragen 
hoe hij het vond dat Jeremy bij haar 
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zat.. mwaa jawel, maar ik wordt er 
gelukkiger van dat ik bij Mitch zit.
Jeremy probeerde de kookmoeders 
voor de gek te houden met de 
klassieke grap; mag ik nog een wafel? 
Ik heb nog niet gehad.. de leiders 
moesten lachen want alle kruimels 
op zijn gezicht en T-shirt verraadde 
dat hij wel degelijk al een wafel had 
gehad. Jeremy maakte leidster Demi 
wel even duidelijk dat Demi geen 
regels kon maken voor Jeremy zoals 
tijdens de oppas. Je bent nu even niet 
de baas was wat hij zei. Klopt hoor 
Jeremy, zapkamp heeft geen regels. 
Jeremy hield het als laatst vol tijdens 
het film kijken de tweede avond. En 
dit na het aanraden van moeder ‘ Laat 
je hem op tijd slapen Demi’ ? Ja hoor 
moeder, komt goed…..

Tygo Leijen;
Als je Tygo ziet dan denk je; wat 
een heerlijk ventje! Maar na 4 dagen 
kamp kunnen wij de echte Tygo. 
Tygo blijft het langste op; Tygo heeft 
praatjes voor 3; Tygo hangt op zijn 
kop aan de dugout; Tygo was los. 
Op het voetbalkamp speelde we dit 
jaar “indianen sluipkwartet” een spel 
waarbij je materialen uit een ander vak 
moet “stelen” en daarvan een kwartet 
te maken, een spel waarbij traditie 
gewijs lekker kunnen vals spelen, 
dat mag want zapkamp heeft geen 
regels, dat beviel Tygo wel; Zullen 
we nog een keer vals spelen Demi? 
Ik vind het opdrukken zo leuk! Tygo 
gunde leider Mitch zijn Yokidrink uit 
de (volle) pot pindakaas, proef je niks 
van dacht Tygo..  Tygo was ook heer 
en meester tijdens het lasergamen. 
Het potje leiders tegen de tenten 
werd gewonnen door de tenten en de 
leiders zijn bijna allemaal afgeschoten 
door Tygo. De leiders waren zo onder 
de indruk dat “the re-match” Tygo bij 
de leiders moest spelen zodat zij een 
kans hadden om te winnen. Wederom 
wonnen de tenten maar Tygo heeft er 
hoogst persoonlijk voor gezorgd dat 
het team van de leiders dit keer wel 
mensen hadden afgeschoten.

Mike Muntjewerf;
Je leert de kinderen het beste 
kennen tijdens het traditionele 
voetbaltoernooitje op de eerste dag; 
Mike is een voetbaldier en die had 
echt zijn teamgenoten niet nodig om 
een heerlijk goal te maken. hoeft 
ook niet, want zapkamp heeft geen 
regels. Mike was na het voetballen 
nogal rood aangelopen, verbrand 
dacht leidster Demi? Nee zegt Mike, 
ik zit gewoon heel vaak in de zon! 
Vrije tijd op het voetbalkamp, voor 
het ene kind een pracht, voor Mike 
verschrikkelijk. Mag ik een bal? Dan 
kan ik even voetballen was het dan. 
Op de 2de dag had hij zelfs van het 
voetballen even genoeg, dit gaf hem 

mooi de mogelijkheid om even zijn 
bed op te maken en al zijn kleren 
keurig opgevouwen en wel weer in de 
tas te doen. Was dit omdat de ouders 
‘s avonds kwamen “controleren” 
Mike? Mike kwam tijdens de film 
naar leidster Demi toe om te vertellen 
dat hij buikpijn had. Hoe komt dat 
dan Mike vroeg Demi? Ja echt niet 
omdat ik naar huis wil hoor ofzo, maar 
gewoon van de hele tijd op mijn buik 
liggen, volgens mij kan ik beter gaan 
slapen. 

net de week daarvoor zijn geld bij de 
bollenkweker had ontvangen; Toon 
Pennings €5,00 stond er op de bruine 
envelop te lezen. Ook bijzonder is dat 
Toon zijn hamburger met saus en al in 
2 happen helemaal op kan eten. Heb 
je het wel geproefd Toon? Maakt niet 
uit. Zapkamp heeft geen regels.

Isa Toes;
Isa, de enige dame van onze tent die 
toch echt wel haar “mannetje” staat. 
Isa heeft af en toe het idee dat leider 
Roy ook wel voor paard door kan; 
lekker hangen en vooral zelf zo min 
mogelijk lopen van het ene naar het 
andere onderdeel. Geen probleem 
hoor Isa, zapkamp heeft geen regels, 

8
Boven vlnr: Tim, Tygo, Demi, Toon, Roy, Luuk, Twan. Midden vlnr: Mike, 
JermyOnder vlnr: Isa, Mitch, Mason.

Toon Pennings;
Toon wist in de eerste penaltyserie 
indruk te maken door alle 3 zijn 
“pingels” feilloos binnen te leggen, 
in de 2de rond deed hij dit met 2 van 
zijn 3 pingels nog even feilloos over 
en na het spelen van de finale leverde 
hem dit uiteindelijk de……… prijs op. 
Toon wist ons een hoop te vertellen 
over Tikkie taka Touzani en herkende 
ook de beste verdediger van de 
wereld meteen; Sergio Ramos, die 
speelt bij Real Madrid zei Toon. Is 
dat je Idool Toon? Toon had net als 
al zijn tentgenoten 5euro zakgeld 
mee gekregen, alle kinderen kregen 
dit in een fraaie envelop maar Toon 
kreeg het in een loonzakje alsof hij 
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maar is dat om energy te besparen 
Isa? Bijkomend voordeel is wel dat je 
altijd op de stoel van Isa mag zitten 
als er geen plek meer is, Isa vind dat 
geen probleem, die gaat dan gewoon 
op schoot. Isa had mazzel want mocht 
douche met Leidsters Jody Jackie 
en Demi, zichtbaar onder de indruk 
verliet ze de kleedkamer. Isa kreeg 
de tweede dag last van buikpijn. De 
trucs hier tegen van Roy, Demi en 
zelfs de trucs van Mitch werkte niet 
goed genoeg. De oplossing werd 
gezocht bij de kookmoeders. Dat 
ging goed want vrouwenpraat had Isa 
even nodig. Isa ging later toch naar 
huis. Bedankt kookmoeders… Isa 
leek in onze ogen behoorlijk gek van 
tentmaatje Tim, leidster Demi betrapte 
ze toen ze even lekker samen zaten 
te “kletsen”

Mason van Haaster;
Net als alle andere jaren dronken 
we ook dit jaar weer het toetje op 
zapkamp uit een plastic beker, Mason 
kwam niet meer bij van het lachen toen 
hij zag dat Isa een “vla snor” had. We 
moesten Mason er toen maar even op 
wijzen dat zijn hele bril en voorhoofd 
onder de vla zat. Vonden wij leuk 
Mason, want zapkamp heeft geen 
regels, maar heb je eigenlijk wel vla 
gehad Mason? Mason heeft de meest 
vreemde schijnbeweging ooit bedacht 
voor het nemen van een penalty. 
Mason neemt een aanloop, rent naar 
de bal, maakt een schopbeweging, 

rolt met zijn hele lichaam over de 
bal heen zonder dat de bal beweegt, 
neemt tweede aanloop, scoort. Nog 
nooit eerder gezien door de leiders 
deze strategie maar Mitch gaat deze 
zeker proberen komend seizoen. De 
tweede nacht wilde Mason liever thuis 
slapen maar ook graag film kijken dus 
de leiders moesten zijn moeder bellen 
als hij weg wilde. Moeders is niet 
gebeld maar Mason heeft ook geen 
film gezien. Wel lekker geslapen.

Tim van Kuijeren;
Tim kwam op het voetbalkamp met 
een zeer zwaar gekneusde enkel 
en kon absoluut niet meevoetballen 
tijdens het voetbaltoernooi. Pas 
nadat hij behandeld was door leider 
Roy die wondertape om zijn enkel 
had aangebracht ging het weer. Tim 
wou namelijk het lasergamen niet 
missen… Eenmaal aan het lasergame 
snapte Tim er helemaal niks van, hij 
was nog geen halve minuut aan het 
spelen en al zijn punten al weer weg, 
bleek “vriend” Toon te zijn. Lekker is 
dat Tim.. Ook liet Tim aan het begin 
van het kamp weten wel te willen 
kijken hoe leidster Demi aan het 
douchen was, beetje vreemd wel 
Tim? Naast Luuk hadden we nog een 
bingo winnaar in onze tent en dat 
was Tim. Tim won een zak Doritos 
die diezelfde avond om 23:45!!!!! 
nog even werd geopend. Dat mag 
hoor Tim, want zapkamp heeft geen 
regels. Al denk kookmoeder Corina 
daar vaak anders over!! Diezelfde 
kookmoeder gebruikte wel de tas van 
Tim om te slijmen bij leider Mitch en 
een verrassingspakket mee te geven 
vol met chips en snoep. Smaakte 
goed he Tim?

Wij hebben echt ontzettend van jullie 
genoten en hopen jullie allemaal 
nog jaren op het zapkamp te zien 
rondlopen. Owja, nog even het 
antwoord op de mop van Luuk; de 
haas natuurlijk, die hoeft maar 2 
tanden te poetsen!

Roy van der Meer, Demi Vermaire en 
Mitch van Grieken

TENT
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Hoi wij zijn Isa, Tim en Mason uit tentje 
8. Savonds kijken we altijd een film en 
dat is heel leuk, we kunnen dan lekker 
veel chips eten. We hebben donderdag 
met een springkussen gespeeld met 
sop en dat was supergaaf. Er was ook 
nog een kantelmuur waar je tegen aan 
moest springen en dan viel hij om. Het 
lasergamen was ook echt superleuk 
en dat hebben we ook lekker vaak 
gedaan. Zaterdag gaan we nog lekker 
zwemmen en daar hebben we ook heel 
veel zin in. Isa en Mason zijn ook dol op 
pannenkoeken maar Tim vind ze Iehll.

We willen zeker volgend jaar weer 
heen.

Groetjes van Isa, Tim en Mason

Hoi wij zijn Luuk en Twan, het is voor 
ons het eerst voetbalkamp en we 
vonden het heeeeel leuk. Vooral het 
Lasergamen was heel leuk. We hebben 
ook lekker veel spelletjes gedaan 
en dan vonden we tof. Tijdens het 
eten gingen we de hele tijd roepen; 
afwassen, afwassen en we gingen toen 
met onze mes op de tafel slaan en dat 
maakte heel veel herrie. We hebben 
nog super veel zin om te zwemmen en 
kunnen bijna niet meer wachten, maar 
het is pas donderdag.. We hebben 
ook heel veel op doel geschoten en 
gevoetbald. We zijn er volgend jaar 
weer.

Groetjes van Twan en Luuk

Hoi wij zijn de vrienden Jeremy en Mike 
uit tentje 8, we mochten dit jaar voor het 
eerst naar voetbalkamp. Het was heel 
leuk dat we in de zaal mochten slapen 
en daar gingen we ook lasergamen. 
De eerste dag gingen we lekker veel 
voetballen en gingen we ook film 
kijken in ons bed. De tweede dag 
gingen we op de springkussen en dat 
was heel erg leuk. We zijn ook blij dat 
we naast elkaar liggen in de zaal want 
dan kunnen we lekker veel kletsen, we 
willen later ook samen in 1 super groot 
huis wonen. We hebben ook lekker veel 
met water gespeeld en mijn kleren zijn 
zeik nat. Groetjes Jeremy en Mike

Hoi wij zijn Tygo en Toon en wij zijn dol 
op pannenkoeken met poederzuiker en 
stroop. We mochten savonds lekker 
lang wakker blijven en de film Finding 
Dory kijken in ons bed. We hebben 
toen ook lekker veel chips gegeten. Het 
leukste wat we op het kamp gedaan 
hebben is Lasergamen en we waren 
daar ook heel erg goed in. We zitten in 
tentje 8 en dat is heel leuk want daarin 
zitten veel vrienden van ons. Daarmee 
kunnen we lekker spelen, slapen, lol 
maken en voetballen. We vonden het 
een superleuk kamp.

Groetjes Tygo en Toon

TENT8WOORDZELF AAN HET

TENT
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Jort naar de kermis
dat was geen probleem
Maar één keer sporten 
en last van zijn been

Ook Hiemstra te sporten
Schouder uit de kom
Laatste twee dagen
Een mitella om

Refrein

De mannen van tent 1
Die scoorden een babe
Jackie en Demi
Nagemaakt met tape

Spokentocht dit jaar
Die was best wel lang
Maar niet voor tent 1
Die waren te bang

Refrein

De zusjes Vermaire 
Zijn leuk met z’n twee
We blijven het vragen
Wanneer komt Nikee?

Penalties schieten
Bij Rickie Berbee
Devlin ziet liever
Zijn zusje ook mee

Refrein

Droge croissantjes
Dat maakt ons niet blij
Even te zeuren
Een knakworst erbij

Jort nu op zapkamp
Dat was weer een feest
Miste zijn ma
Maar d’r iPad t meest

KAMPLIED

Refrein:

Want het is op het Zapkamp
Het is ieder jaar weer
’t Is het feest van je leven
Wat gaan we tekeer

SIERD
RUUD

ROBIN

Refrein

Dit jaar geen Jeffrey
Maar Marcel van Veen
Megan te balen
Vier dagen alleen

Als Marcel gaat speechen
Dat merk je meteen
Jongens nu stil zijn
Praat niet door me heen

Refrein

De Wit die roept bingo
Maar heeft het weer niet
Moet voor de groep staan
En zingt weer een lied

Kantine verbouwen
Eten in de zaal
Dat ging best prima 
Maar wat een kabaal 

Refrein

Het lasergamen
Een nieuw spel dit jaar
Schieten met wapens
Maar zonder gevaar

Golfen in Winkel
Maar dan met je voet
Bal en een golfbaan
De kinderen zoet

Refrein

Jeff had op Zapkamp
Altijd heel veel pret
Kan nu meeluisteren 
van-uit zijn bed

Op de kijkavond 
Stond Edo met Roos
Maar afscheid nemen
Dat duurde een poos

Refrein

Job die dacht zeker
Op kamp krijg ik niks
Kwam aangelopen 
Met zijn eigen chips

Applausje voor Pam’la
Kom nu maar naar voor
Ga maar gauw zitten
Je jurkje schijnt door

Refrein

Leidsters te douchen
In kleedkamer 2
Joost die dacht mooi
Dan kijk ik even mee

Kwam bij de deur aan
Die was toen al dicht
Hij trok hem open
En wat een mooi zicht

Refrein

Refrein

Refrein

Refrein

......
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PENALTY

         BOKAAL
TENTJE 1 & 2

TENTJE 3 & 4 & 5

TENTJE 6, 7 & 8

GOUD
Dennis van den Berg

GOUD
Stijn Wijnker

GOUD
Sem van Kuijeren

ZILVER
Bram Langelaan

ZILVER
Jacob Pennings

ZILVER
Jon Wijnker

BRONS
Jesse Scholten

BRONS
Niels Onderwater

BRONS
Toon Pennings
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‘Beschonken’ huisvrouwen’
De titel verdient eigenlijk even kort een 
toelichting. Als de dames lekker op de 
picknicktafel zitten na een geslaagde 
kijkavond op het kamp, zit hun taak 
erop. Als ze dan uit een koffiebeker 
een soort van ‘rode limonade’ drinken 
dan zit de stemming er goed in na 
twee bekertjes. De kinderen zijn aan 
het omkleden in de tent, de leiders 
proberen de kids in het gareel te 
houden en de kookmoeders praten 
zonder schaamte over verhalen van 
vroeger. En dan vang je wel eens 
wat op, helaas. Voor die verhalen 
geldt: What happens on ZapKamp, 
Stays on ZapKamp. Die praatjes 
komen waarschijnlijk omdat ze met 
zovelen zijn. 7 stuks! Sandra en 
Yvonne zullen het kamp verlaten na 
dit jaar, en de vervanging liegt er niet 
om. Maar dat komt later in dit verhaal 
wel aan bod. Als de dames gevraagd 
wordt te poseren voor een teamfoto 
dan duurt het in eerste instantie al 
een eeuwigheid, ten tweede werken 
ze de fotograaf op zenuwen en ten 
derde zijn ze niet echt fotogeniek. 
Tenmiste, na 30 foto’s zat er nog 
leuke foto tussen. Oke, misschien 
zijn ze wel fotogeniek maar ze zijn 
zóóó druk bezig met andere dingen 
dan de fotograaf dat op elke foto wel 
iemand wegkijkt van de camera. Naja 
schaamte kennen ze niet want de act 
van de bonte avond overtrof vorig jaar 
weer. Gevalletje had je bij moeten 
zijn. We zullen de dames even kort 
onder de loep nemen:

Sandra Langelaan (Bakker)
Sandra, jouw laatste jaar ga je de 
hele week door als ‘bakker’. Broden 
halen, hele auto vol, kadetten halen, 
hele auto vol, en in je eentje kadetten 
snijden tot je er geen brood meer in 
kan zien. Het is allemaal wat. Blijkbaar 
ben je ook de meest vergeetachtige 
van het stel. Weggaan na de bonte 
avond levert een fietsrit op zonder jas 
en sta je thuis voor de dichte deur. 
Want tsjah, waar zaten je sleutels in?

KOOK

     MOEDERS

Yvonne Wijnker (Chief)
Yvonne je laatste jaar. Een einde 
van een tijdperk ‘Wijnkertjes van de 
Boermansweg’ op voetbalkamp. Wat 
zullen die meiden je gaan missen, 
want jouw voorbereiding was het 
meest perfect van iedereen hebben 
wij van horen zeggen. Als wij ergens 
heen gaan met de kids zal het eten 
en drinken altijd, kleur bij kleur, krat 
bij krat, keurig verzorgd zijn! Wij 
gaan jouw gezelligheid uiteraard ook 
missen op het kamp!

Irma Bandringa (Brul)
Begon op de bespreking al snel weer 
te “BRULLEN”. Ze noemen jou ook 
wel Irma ‘aanwezig’ Bandringa. Jij 
dekte jezelf al in nadat ze dacht dat 
een deel van de lunch bij de footgolf 
‘verdwenen’ zou zijn. Gelukkig kon je 
met Wout z’n golfkarretje meeliften 
naar Breezand om het achtergebleven 
kratje eten alsnog te halen. Het is wel 
handig dat jij wat pakken kan lenen 
voor de bonte avond want wat hadden 
jullie anders voor act moeten doen? 
Een echte vriendin van Sandra want 
je helpt haar diep in de nacht zoeken 
naar haar sleutel!

Marian Berbee (Meesteres)
Bij Marian kan alles geregeld worden. 
Of we het nou hebben over films 
voor de jeugd, printen van boekjes, 
helpen met het snijden van kaas en 
helpen met indelen van tenten (kent 
de kinderen bij naam, doopnaam, 
achternaam en moedervlek). Toppie! 
Alleen die bestanden van die film 
is vaak niet compatible met onze 
materialen. Achja kleinigheidje hou 
je. Leuk die oude foto’s uit het archief 
voor de kampkrant btw. We zagen 
dat je trots was op Stijn dat hij de 
wisselbokaal in de wacht sleepte. En 
hoe je gelijk dacht: waar laat ik al die 
bekers... Komt wel goed. Koop maar 
alvast een grote kast.ON
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Richard Luik (Halvarine)
Ries, je was er met de bespreking 
niet omdat jij jouw verjaardag moest 
en zou gaan vieren, maar het is je 
vergeven. Je limo smaakt weer als 
vanouds, alhoewel, die groene limo is 
niet te zuipen... Je stond vrijdagavond 
te popelen om naar de bonte avond 
in De Aap te gaan. Je hebt weer 
zo genoten. Je deed zelfs nog een 
toegift. Halvarine, gatverdamme! 
Maar toch zijn we blij dat je de eerste 
werkdag na Zapkamp al weer vrij 
neemt voor het kamp het jaar erop. 
Topppppeerrrr!

Groetjes van ons en tot volgend jaar, 
de kampstaf,

Wout
Joost
Marcel

zaterdagmiddag pas na het kamp.
Op haar eerste avond als 
kookmoeder liet ze tijdens het eten de 
ei aanbranden. Hoe moeilijk kan dat 
zijn? Geintje natuurlijk mw. Wiersma, 
wij kijken nu al weer uit naar volgend 
jaar met zo’n gezelligheidsdier!

Corina van Kuijeren (Meloentje)
Corina, Corina... wat liep je toch vrolijk 
door de gang met dat fruit (meloenen) 
in je handen. En je had het zelf niet 
in de gaten:P Maar wat ben je lekker 
gevat, en dat voor je eerste jaartje bij 
ons.
Hoezo deed je eigenlijk chips in Tim 
z’n tas voor leider Mitch? Vreemde 
praktijken.. Ook bij Corina zagen wij 
de trots er vanaf spatten toen Tim 
voor z’n tweede keer de wisselbokaal 
pakte. We krijgen toch een beetje het 
idee dat het doorgestoken kaart is.

Annette Kerkhof (Butcher)
Annette, waarom eerste ochtend 
wel aanwezig tijdens ontbijt met wat 
extra’s, maar tweede ochtend niet? 
Nu moesten de leiders de ‘extraatjes’ 
voor op brood missen... Maar ff 
serieus Annette, het is net of je al 
jaren kookmoeder bent. Jij laat je niet 
gek maken, niet door Marcel, niet 
door Joost en niet door Wout of een 
andere leider. Maar als wij wat vragen 
sta je altijd klaar voor ons. 

Dionne Wiersma (Groentje)
Wout vroeg tijdens de bespreking, 2 
weken voor aanvang voetbalkamp, 
of de dames spijt hadden dat ze 
kookmoeder zijn geworden. Toen 
vroeg Dionne aan ons of wij spijt 
hadden dat Corina en zij er als 
nieuwe kookmoeder zijn bijgekomen. 
Het antwoord dat Wout gaf: 
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Jaaaa…de kookmoeders mogen 
ook weer een stukje aanleveren 
voor de kampkrant. Dit jaar zijn we, 
voorzien van twee heuse stagiaires 
(die hun rol overigens zeer serieus 
namen en gewoon volledig 
meedraaiden, geweldig!!) met zijn 
zevenen en met “opperlimoman 
want limonade schenken is zijn 
hobby” Richard Luik, meer dan 
compleet. De dagen zijn weer 
omgevlogen en we hebben weer 
enorm genoten van alle ins en outs, 
do’s en dont’s  rondom het kamp, 
de hier en daar wat schunnige 
teksten maar bovenal van alle blije 
gezichten!
Leiders waren er dit jaar meer dan 
genoeg en achteraf was dat een 
zeer goede zet want na een halve 
dag kamp was de eerste leider al 
gesneuveld en binnen afzienbare 
tijd volgde nummer twee. De leiders 
op een rijtje:

Joost Boerman: Wordt af en toe 
een beetje moedeloos van ons en 
dat ‘af en toe’ kan wel weg zegt hij. 
Als fotograaf bakt hij er werkelijk niets 
van en wist niet één knappe foto van 
ons te maken terwijl we nog wel zo 
fotogeniek zijn! Als ‘hoofd’ kampstaf 
doet hij het geweldig! Hij heeft alles 
onder controle en regelt de zaakjes 
fantastisch. Het verschil tussen 
een eeuw of een halve eeuw is wel 
wat ingewikkeld voor onze bingo 
presentator! 

Marcel van Veen: Dit jaar voor het 
eerst als hoofdleider op het kamp. 
Hij fungeerde wat op de achtergrond 
en lijkt verslaafd aan suikerwafels…. 
Even een kleine tip Marcel: Ga toch 
nog even aan Jeffrey vragen hoe hij in 
hemelsnaam 80 kinderen stil krijgt, de 
geklokte tijd is zeker voor verbetering 
vatbaar! Speelde wel heel stoer mee 
in het ZAP 1 team dat kwam opdraven 
op de ouder kijkavond. Niest zich een 
slag in de rondte en proeft en ruikt 
niets…heeft op het toilet een voordeel 

KOOK
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maar de overheerlijke hamburgers 
smaken en ruiken naar niets.

Wout Meskers: Ja….wat zouden 
we moeten zonder Wout en zijn 
microfoon? Alle vragen lost hij snel 
op door het gewoon even over het 
hele complex te brullen. De eerste 
buurvrouw verscheen al binnen 
enkele uren maar daar had hij maling 
aan. Je neemt je taak ieder jaar 
serieuzer en rondscheuren in een 
golfkarretje is aan jou wel besteed. 
Het liefst houdt hij de kinderen van 
grote hoogte in de gaten. Volgend 
jaar voor elke leider zo’n mooie drone, 
Wout? Als hij iemand niet kan vinden 
dan belt hij gewoon ff…
Jackie Vermaire: Houdt echt van jong 
en huurt zelfs speciale mensen in 
voor de spokentocht. Helemaal niet 
eng voor Jackie dus… of sliep je thuis 
omdat je de spokentocht toch wel erg 
eng vond? Zorgt voor de nodige (on)
rust en is van plan om nooit koffie te 
gaan drinken want ze is al druk zat 
zegt ze zelf. 

Demi Vermaire:  Oftewel onze 
Pamela! Wat was er nou toch allemaal 
aan de hand met dat jurkje van je 
tijdens de bingo? Normaal gesproken 
blijf je niet zo braaf op je stoel zitten 
maar in dit geval was het zeker de 
beste (door)schijnende oplossing! Je 
uitgroei is zeker aan een verfbeurtje 
toe vraag gewoon of  kookmoeder 
Corina  volgend jaar haar verfspullen 
meeneemt! Gezellige dame om erbij 
te hebben!

Devlin van den Bosch: Liet tijdens 
de penaltybokaal het keepwerk over 
aan andere talenten. Rustig aanwezig 
tijdens het kamp maar hij staat wel 
aldoor voor de kinderen klaar. Ze 
kunnen werkelijk alles aan hem 
vragen en Devlin gaat het regelen. 
Verwacht dan niet dat hij hardhollend 
over de velden gaat maar met een 
rustig “het wordt geregeld”komt het 
wel allemaal voor elkaar!AA
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Joost  de Vries: Dit jaar is Joost voor 
het eerst leider op kamp en wij hopen 
dat dit zeker niet de laatste keer is. 
Mocht hij niet meer terug keren uit 
Finland dan kan hij altijd nog zijn 
eigen kampen gaan organiseren. Is 
dol op broodjes hamburgers, brood, 
koek, snoep, chips, frikadellen, fruit, 
kortom alles wat je kunt eten! Zelfs 
bij de opbouw van het kamp kwam 
hij al vragen om brood. Wat wil je als 
kookmoeder nog meer?

Jort Kunnen: Jort wat was je allemaal 
van plan tijdens het sluipkwartet? 
Waarschijnlijk had je een ongelooflijk 
mooie draai, sliding of schuiver in je 
hoofd maar het liep iets ongelukkiger 
af. Je was de eerste leider die gebruik 
maakte van de ijszakken en met een 
verkrampt bekkie zat je eerst maar 
eens een poosje op een stoel op het 
A veld! Gelukkig wist Roy wel raad 
en nadat je duidelijk gemaakt had dat 
je ECHT niet naar huis wilde ging je 
knie in het tape en de ibuprofen in 
je kontzak! Je bleef én het was top! 
Beetje jammer dat je ons beschonken 
huisvrouwen noemde…

Jon Hiemstra: Kneus nummer twee, 
kreeg zelf zijn arm die “even”uit de 
kom schoot niet gelijk meer terug 
maar na een rondje huisarts was je 
weer van de partij. Je praatjes zijn niet 
van de lucht en al verliet je vriendin 
met tranen in de ogen het complex, 
jij bleef gewoon lekker! We mogen 
niet meer zeggen dat je eigenlijk een 
BKC-er bent en dat doen we dus 
niet. Je bent gewoon een ongelooflijk 
gezellig joch en met stip de grootste 
koffieleut van het stel!

Mitch van Grieken: Mitch heeft maar 
1 hobby en dat is….afwassen! Hij 
begint het om 8.00 uur ’s morgens te 
roepen en ’s avonds laat is hij er nog 
niet over uitgepraat. Hij had aan Roy 
een aardig maatje want die brulde 
gewoon lekker mee. De rest van 
tent 8 keken wat verdwaasd rond en 
vroegen zich af of dit hun lieve trainer 

Dyllan Kuiper: Wilde heel graag 
tentje 1 maar als het hard regent en 
het “spul”eindelijk gaat voetballen 
haakt onze Dyllan toch vroegtijdig af. 
Koud watervrees Dyllan? Laat Dyllan 
maar schuiven en samen met zijn 
maatje Robin hebben ze het prima 
voor elkaar in tentje 1!
Edo Krijger: Edo is voor het eerste jaar 
op kamp! Als kind kon hij nooit heen 
(daar snappen we helemaal niets 
van want het is een echt kampbeest) 
maar nu kan hij eindelijk helemaal los. 
Gelukkig knuffelt hij zijn moeder nog 
even lekker op de ouderavond om 
daarna zijn vriendin uit te zwaaien. 
We hopen dat je er volgend jaar weer 
bij bent Edo!

Job Langelaan: Tja….denk je 
eindelijk een Langelaan minder tegen 
te komen verschijnen ze gewoon 
weer in het kamp van de leiders! Job 
vond het na drie uurtjes al helemaal 
geweldig en wij vonden het helemaal 
geweldig met jou! Eten kun je als de 
beste en vindt het erg leuk om de 
andere leiders vast te knopen. 

Jody Kapiteyn: Op en top een echte 
kindervriend! Nu als afgestudeerde juf 
aanwezig in dit mannengeweld! Het 
maakt Jody allemaal niet uit, ze zingt 
rustig een duet met Nick Broersen 
en ook hebben we haar kunnen 
betrappen op een valse bingo. Op dag 
3 liet ze de hamburgers even aan zich 
voorbijgaan en werd het een bakje 
kwark met fruit. Want tja….”Ik moet 
ook nog vier dagen handbalkamp 
hè…”

Jon de Wit: Het lievelingetje van de 
kookmoeders… Jon staat altijd klaar 
om even te helpen en zelfs stukjes 
voor de kampkrant (een heus ABC… 
zonder Y en X want dat is te lastig) 
schrijft hij samen met de kinderen. 
Hamburgers deelt hij met iedereen en 
tijdens de Bingo voorziet hij iedereen 
(met maar liefst drie valse Bingo’s) 
van een muzikaal intermezzo.

van afgelopen jaar nog wel was of dat 
er iets danig misgegaan was… Mitch 
is trouwens ook erg van de merken…
marsen van mars…snickers van 
snickers en frikandellen van een echt 
merk!!

Rick Timmer: Rick geeft gewoon 
zijn prijs weg tijdens de bingo en 
bij de spelletjes op het veld doet hij 
enthousiast mee. Hij schaamt zich er 
niet voor om in zijn Feyenoord shirt 
tussen de alles Ajacieden en AZ-ers 
te lopen. Stiekem denken we dat hij 
gewoon nog wel even lekker  ‘op 
kamp’ zou willen gaan maar daar is hij 
toch echt te oud voor. 

Robin van Grieken: Robin komt 
speciaal uit Groningen voor het 
mooiste feestje van het jaar. Geniet 
van het eerste tot het laatste uur 
en houdt alles perfect in de gaten. 
Zorgt dat hij de nodige vitamientjes 
binnen krijgt en houdt het daardoor 
waarschijnlijk ook zo goed vol. Er 
mogen alleen maar goede dingen 
over hem in de kampkrant komen 
want anders belt hij “je moeder”en 
moet je thuis afwassen….

Roy van der Meer: wat is het toch 
handig als er een rustige fysio 
aanwezig is op kamp…af en toe voelt 
het bijna als werken voor Roy. Is het 
geen struikelpartij van een kind dan is 
er wel weer een leider die te hard door 
de bocht gevlogen is. Roy komt erbij 
en schat de situatie even in. Hij vertelt 
hele gekke verhalen over kikkers en 
deze Roy Vonk schijnt alles te weten 
of hoe je het beste een kikker op kunt 
eten….

Ruud van Grieken: Ruud zorgt 
ervoor dat er ieder jaar een mooi 
kamplied verschijnt en is er dit jaar 
zelfs speciaal voor vrij geroosterd. 
Heerlijk vindt hij dat. Nooit is hij te 
beroerd om even te helpen in de 
keuken of om drie kwartier met een 
meisjes voetbalster rond te sjouwen! 
Op tijd bukken en gaaaaaan lijkt Ruud 
zijn motto!
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Sierd Kloosterman: Geef je Sierd 
een pruik dan gaat hij helemaal 
los. Geef je hem dan ook nog een 
microfoon dan is hij helemaal niet 
meer te houden. De hele buurt geniet 
mee en voor de oplettende luisteraar 
verklapt hij heel wat pikante details. 
Gelukkig hebben we hem nog iets 
kunnen leren…Sierd heeft voor het 
eerst sinaasappel gegeten! 

Steef Roemer: Steef wat is dat 
met jou en een zwevend ribje? Een 
gebroken borstbeen? Een gekneusd 
tussenwerveltje? Een geïrriteerd 
longblaasje? Voor ons een raadsel 
maar in ieder geval moest je af en 
toe ff bijtrekken en lag je languit op je 
matrasje. Gelukkig vertelde je ons dat 
dit wel vaker gebeurde want anders 
maak je je als kookmoeder toch wel 
wat zorgen. De rest van de tijd stuiter 
je gewoon lekker tussen de heren en 
dames van tentje 4. Met staartjes op 
je hoofd houd je alles onder controle 
en heb je vooral heel veel plezier!

Tot volgend jaar!


