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JOB

Boyd

Wij, Boyd als veteraan en Job
als groentje, hadden dit jaar de
eer om de mannen van tentje 1
een onvergetelijk laatste jaar
te bezorgen. We merkten al
meteen bij de ontmoeting dat
deze mannen daar zelf ook
alles aan wilden gaan doen.
Het was dit jaar waarschijnlijk
de warmste zapkamp editie
ooit, maar dat weerhield de
jongens er absoluut niet van
om alles te geven. Er werd
genoeg gelachen, gekeet
en niet geslapen. Dit hoort
natuurlijk bij een tentje 1
en we zijn trots op jullie dat
jullie je net binnen de lijntjes
hebben gedragen. We hebben
absoluut genoten van jullie.
Bedankt boys!!!

Skip Wijnker
Skip liet bij het voetbaltoernooitje de
eerste ochtend meteen al zien dat
hij over veel voetballende kwaliteiten
beschikt. Het kon dan ook geen toeval
zijn dat het team waar Skip in zat
iedere keer won. Dit jaar was er een
nieuw concept bij zapkamp waarbij
er een captain wordt aangewezen
die mag evalueren over de dag.
Natuurlijk voel je je als captain ook
meteen hoofdverantwoordelijke voor
je team en in het geval van zapkamp
voor je medetentgenoten. Skip was
de eerste dag captain en hij gebruikte
zijn verantwoordelijkheid voor de tent
meteen als smoes om volledig tot
het gaatje te gaan de eerste nacht.
Uiteindelijk bleef het wel netjes en kon
Skip ook zijn ogen sluiten. We merkte
wel dat Skip de tweede nacht nog
invloed had op de groep. We zaten
de tent te bewaken in de avond en
hoorde Skip de opmerking maken dat
het beter was als ze even een goede
nacht zouden maken om er de rest
van het kamp weer voor te gaan.
Thijs Wijnker
Dit jaar was er een nieuw onderdeel
tijdens de spel-middag/avond op
donderdag. Bij dit spel was het de
bedoeling om met ballen op een
reusachtig met klittenband bedekt
dartbord een zo hoog mogelijke
score te behalen. Het draaide hierbij
allemaal om de traptechniek. Ids
Verheul stond met zijn prima score
op eenzame hoogte bovenaan, maar
toen Thijs na 2 pogingen enorm
dichtbij de score van Ids zat begon
Ids hem te knijpen. Thijs legde aan
voor zijn laatste poging en het schot
belandde op een perfecte score.
Helaas had hij had de bizarre pech
dat de bal niet bleef kleven en zo kon
de overwinning dus toch niet op zijn
naam worden gezet. Thijs bewees
hiermee wel te beschikken over
een uitstekende traptechniek en dit
benadrukte hij ook nog eens tijdens
de penaltybokaal waarbij hij de 2de
plek behaalde en dus liet zien dat er
niet te spotten valt met de jongens
van tentje 1.
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Dylan Appelman
Dylan keek aan begin van het kamp
een beetje de kat uit de boom en hij
analyseerde zijn leiders goed om te
bepalen of en wanneer hij zijn energy
drank kon nuttigen. Na een paar uur
had hij zijn kans gepakt. Hij had de
leiders van tentje 1 goed in de gaten
gehouden, want wij waren helemaal
aan de andere kant van het complex.
Helaas was hij in zijn analyse onze
collega leiders vergeten. De leider van
tentje 2 liep Dylan namelijk tegen het
lijf en dit werd doorgegeven aan ons.
We hebben daarna je tas onderzocht,
maar we kwamen tot de conclusie dat
je alles had opgedronken. Maar toen
brak de eerste nacht aan. Wij leiders
zaten op wacht voor de tent, hoorde
wat gekraak en gepiep en opeens
werd er een leeg in elkaar gefrommeld
blikje energy naar buiten gegooid,
dikke boer erachteraan en de vraag of
wij ook een blikje wilden. Wij vonden
het een geniale actie, moesten er
hard om lachen. Voorderest zette
Dylan voetballend ook zijn beste
beentje voor, helaas was hij net niet in
de prijzen gevallen tijdens de penalty
bokaal. Volgende keer geven we je
wel als advies mee dat als je al weet
dat je hem links naast gaat schieten
je hem gewoon in de rechter hoek
schiet.
Wout Roemer
Wout is de ouwehoer van de tent, wilt
eigenlijk altijd aan het woord zijn en
is altijd in voor een praatje. Was de
eerste avond een van de oorzaken
van het slaaptekort voor ons leiders.
Hij was de hele nacht lekker aan het
keten en optimaal aan het genieten
van zijn zak met pindakaaswinkies
waarvan hij er met dank aan zijn
broer Daan 2 inplaats van 1 meehad.
De tweede nacht verliep voor Wout
iets anders. In zijn ogen moest er
wederom een nacht gekeet worden,
maar helaas voor Wout dachten zijn
tentgenoten daar anders over en ook
Wout zijn ogen hielden het snel voor
gezien. Konden de leiders tenminste
ook een goede nacht maken. Wout z’n
atletisch vermogen komt niet helemaal

overeen met zijn praatjes. Zelf voelde
en gaf hij af en toe aan in zijn aanloop
dat hij het niet helemaal ‘voelde’, liep
bijdehand terug en nam zijn aanloop
opnieuw. Met keeperstrefbal zette hij
zijn beste beentje voor. Naja, wel heel
letterlijk. Wout wist het namelijk te
presteren om als rechtshandige in zijn
aanloop met zijn rechterbeen voor te
eindigen. Zeer vermakelijk om naar te
kijken maar niet bijster effectief.
Niels de Vries
Niels kan zich kronen tot sportochtend
champion. Hij is een vrij bescheiden
jongen die liever zijn prestaties laat
spreken. Hij zat bij de sportochtend bij
alle onderdelen in ieder geval bij de top
2 en zette menig onderdeel zelfs op
zijn naam. Een opvallend onderdeel
waarbij hij de winst binnensleepte
was ver-schieten, met een afstand
van 41 meter schoot hij het verst. Je
zou dan denken dat iemand die het
ver-schieten wint een brute kerel is
met vooral alleen maar power. Maar
bij Niels is het absoluut niet alleen
brute kracht. Want Niels de Vries of
beter genoemd Usain de Vries was
ook echt bizar snel. Op de 300 meter
was hij veruit de snelste met een tijd
van 66 seconde!!! Fantastisch om te
zien hoe je ondanks het weer fanatiek
bezig was tijdens het spelen van de
spellen.
Stijn Timmer
Tent 1 had dit jaar een aantal
boomlange kerels in de groep maar
Stijn viel met zijn iets kleinere postuur
zeker niet minder op. Hij wist zijn
wendbare lichaam zelfs een aantal
keer perfect te gebruiken. Hij was
via een knock-out systeem veel te
sterk in de finale van de stormbaan
race en werd daarom gekroond
tot de onbetwiste koning van de
stormbaan. Met spijkerbroek hangen
was het wederom raak. We konden
tussendoor wel een paar bakkies
theedrinken want Stijn hing wel lekker.
Stijn was weliswaar een bescheiden
jongen overdag, maar kan zeker keten
in de nacht. Zo was hij de beruchte
eerste nacht een van de laatste die

ging slapen. Stijn we willen er wel 100
met jouw karakter in de tent hebben,
want een mix tussen rustig en keten
is perfect voor een leider van tentje 1.
Dennis van de Berg
Dennis schijnt volgens de vernomen
verhalen de casanova van de tent te
zijn. Hij weet volgens zijn vrienden
precies wat hij moet zeggen om de
meiden te verleiden. Na dit kamp is
dat voor ons inderdaad ook geen
wonder meer, want Dennis heeft
een lekkere vlotte babbel waarmee
hij waarschijnlijk menig dame inpakt.
Dennis was de absolute penaltyking
van het ZAP-kamp. Hij hoefde in de
finale niet eens in actie te komen

wat gedeisd, maar was echt volop aan
het genieten en dat weten we zeker.
We hebben namelijk zelden iemand
gezien met een grijns van oor tot
oor ieder moment van de dag. Roel
was tijdens de sportochtend heel erg
constant, had van alles een beetje.
Helaas val je dan net niet binnen de
prijzen, maar denk niet dat het de pret
bij jou bedrukt. Roel liep wel vooraan
tijdens de spokentocht en was op dat
moment niet heel hard meer aan het
grijnzen. Dat is altijd wel ff een mooi
momentje voor de leiders, haha.
We hebben genoten van je Roel en
konden aan je gezicht zien dat jij dat
ook deed.

1

Boven vlnr: Boyd, Thijs, Niels, Roel, Dennis, Ids, Thom, Job. Onder vlnr: Dylan,
Bas, Stijn, Skip, Mick, Wout, Sven.

omdat hij alle 6 de pogingen tegen het
net wist te werken. Dennis had een
plan uitgewerkt als het gaat over het
keten in de nacht. Hij zou de eerste
nacht gaan keten, de 2de nacht optijd
gaan slapen en de laatste nacht
helemaal tot het gaatje gaan. De
eerste nacht verliep volgens Dennis
zijn plan. De 2de nacht lag Dennis
inderdaad keurig op tijd te slapen en
de laatste nacht is nog aanstaande
maar wij leiders zijn klaar voor de
strijd en zijn ook zeker niet van plan
om optijd te gaan slapen.
Roel Groot
Roel is echt een erg gezellige en
leuke gast om erbij te hebben. Hield
zich bij het bijzijn van zijn leiders vaak
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Sven van Kooten
Sven lijkt op het eerste oog misschien
een vrij onschuldig jochie, maar niets
is minder waar. Sven is namelijk een
lekker barrel. Hij was samen met
een paar tentgenootjes de eerste
nacht al lekker aan het keten. Sven
was daarentegen ook zeker een
van de gangmakers van de tent,
altijd lekker grappies aan het maken
en goed gehumeurd. Een van de
hoogtepunten voor Sven dit kamp
moet ongetwijfeld zijn dat hij van zijn
bijnaam ‘Sjaakie’ af is. Hij wist vorig
jaar namelijk geen enkele penalty van
de zes te benutten, waardoor hij werd
benoemd tot ‘Sjaakie’ van Kooten.
Hij heeft dit jaar met een heleboel
overtuiging afscheid genomen van
deze bijnaam. Hij wist er namelijk dit
jaar 1 van de 6 te benutten… Haha,
precies genoeg Sven.
Thom Vermaire
Om maar meteen met de deur in
huis te vallen. We hebben dit jaar
wel weer een nieuw ‘Sjaakie’. Dit
jaar heet hij ‘Sjaakie’ Vermaire. Thom
kent namelijk de kracht in zijn eigen
benen niet helemaal en knalde 6 maal
(hoog) over. Volgens Thom was dit
hartstikke makkelijk te verklaren. De
gouden ballen waarmee bij ZAP wordt
gevoetbald zijn namelijk gewoon
vele malen te licht. We hebben
daarom bedacht dat Thom voortaan
zijn penaltys maar moet nemen
met bowlingballen want op het hele
complex zijn geen zwaardere ballen
te vinden dan de gouden ballen.
Met spuitbal, waarbij de plaatselijke
vrijwillige
brandweer
op
het
handbalveld met een hoge drukspuit
het doel leeg probeert te houden, was
Thom daarentegen wel de eerste die
trefzeker was. Na een minuutje of 15
met z’n alle wanhopig geprobeerd te
hebben, was het Thom die met een
briljant balletje de brandweermannen
wist te verschalken.
Bas Vonderbank
Bas was zeker niet naar zapkamp
gekomen om het rustig aan te gaan
doen. En dit hebben wij als leiders

inderdaad meegemaakt. Maar wat
wij als leiders mooi vinden is als ze
dan overdag ook intensief hun best
doen en dat deed bas. Vol overgave
stortte hij zich in de strijd tijdens
trefbal met keepers. Natuurlijk werd
de strijd tegen de leiders wel dik
verloren. Naast trefbal heeft bas
heel wat uurtjes doorgebracht op het
springkussen met zeep en water. Hoe
hou je iemand zoet. Dan worden de
grootste jongens van het kamp toch
weer klein. Het kamp van Bas ging
voor het grootste gedeelte eigenlijk
over keten en weinig slapen. Doeltjes
omdraaien en de boel proberen te
terroriseren. In de positieve zin van
het woord! Al lukte dit natuurlijk niet
helemaal als gepland. De tweede
nacht lagen bas en zijn kameraden
voor het klokslag 00:00 uitgeteld als
brave jongetjes in het mandje. Waar
was die grootspraak van de eerste
dag nou bas?
Mick Wiersma
Mick gaf in de middag van dag 2 aan
dat hij hoofdpijn had en we hadden
hem dus doorverwezen naar de
kookmoeders. Deze hebben hem
eventjes keurig verzorgd want Mick
was een tijdje later gelukkig weer de
oude. Voor ons was de reden achter
deze hoofdpijn niet zo heel moeilijk
om te bedenken. Het is tenslotte ook
Mick zijn laatste jaar zapkamp en
was erg levendig en enthousiast de
eerste dag…..en nacht. Wat hadden
ze een lol met elkaar in de nacht.
Helaas pluk je hier de volgende dag
wel de vruchten van. Nou moeten we
zeggen dat je absoluut niet overkwam
als een aansteller hoor, je kwam het ff
kort zeggen en na het bezoekje aan
de kookmoeders was het ook alweer
snel klaar. En oja, ER IS ER EEN
JARIG HOERA HOERA DAT KUN JE
WEL ZIEN DAT IS MIIIIIICK! Mick is
het enige kind op het kamp dat jarig
is tijdens zapkamp. Volgens ons is
er niets mooiers dan met je maten
tijdens het zapkamp in de schots te
liggen tijdens je verjaardag.
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Ids Verheul
De spullen waren nog geen 1 minuut
in de tent of meneer Verheul ging
languit op zijn matras liggen, opende
zijn koffer, en ja hoor, zijn hele tas zat
tot de nok toe gevuld met lekkernij.
De eerste zak chips werd om half
10 s’ Ochtens meteen aangebroken,
meteen erachteraan 1 suikerwafel en
dit bleef niet bij 1. De 1ste dag waren
ze alle 12 op. Ids was op de 60 meter
het aller snelst van de hele tent. De
verwachtingen waren daarom ook
hoog gespannen bij de 300 meter
maar bij deze afstand kon Ids helaas
geen potten breken. Of dit nou lag aan
de suikerwafels die naar zijn benen
gezakt waren of toch de hitte. Ids
zou ook absoluut alles uit zijn laatste
editie zapkamp halen, helaas voor
ons leiders doelde hij hiermee vooral
op de nachten. Trouwens die jury
tijdens de bonte avond heeft gewoon
geen muzieksmaak. Ik vond het een
waanzinnige 7de en laatste editie van
‘Ik heb een kip en een paard en een
koe’.
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TENT

WOORD

ZELF AAN HET

Dag 1
We gingen kennis maken met onze leiders, Boyd
en Job.
Daarna hebben wij een toernooi gedaan, maar het
was eigenlijk veel te warm.
Daarna gingen we op de foto gemaakt door Joost
dit was heel leuk.
Ook gingen wij de spooktocht lopen, dit was spannend maar ook heel gezellig.
Dag 2
We gingen naar Julianadorp om les te krijgen van
professionele basketballers. Dit was zeer vermoeiend. Dit was een van de warmste dagen dus hebben wij ook veel water spelletjes gedaan.
Het was weer een heel gezellig jaar, Helaas zien wij
jullie volgend jaar niet meer.
Groetjes Stijn en Niels
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A-B-C Door Ids en Wout
A AVOND SPELLEN
B BORSTEN
C COUSCOUS
D DUIKEN IN DE SCHOTS
E EDO
F FIETSEN, HEBBEN WE NIET GEDAAN
G GADVERDAMME
H HALVARINE
I IRMA
J JOB LANGELAAN
K KLOTE
L LEIDERS WACHTEN ONS OP VOOR DE TENT
M MODDER BIJ DE WATERKRAAN
N NANDA
O ONWIJS LEUK KAMP
P PIEMEL
Q QUIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
R RICHARD
S STORMBAAN
T TIETE/ TENTJE 1
U URANUS
V VISJES
W WOUT MESKERS
X XYLOFOON
Y YOGHURT
Z ZOENEN
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Sven van Kooten
Dennis van den berg
We zaten dit jaar in tentje 1 met de begeleiders job Langelaan en boyd den boer.
Het zijn hele leuke begeleiders alleen in
de avond doen ze een beetje moeilijk. We
begonnen woensdag ochtend om 10 uur
met voetbal spelletjes op het gras veld.
En in de middag hadden we een indianensluipsextet spel .Daarna deden we eerste
helft van penalty bokaal. Later in de hadden we de spooktocht. Donderdag hadden we een kliniek van basketbal spelers
bij de gym zaal bij het junior college. De
rest moeten we nog doen .
GEMAAKT DOOR ROEL EN SKIP
Zapkamp startte af op woensdag, we begonnen met het bekend maken van de leiders, we kregen Job Langelaan en Boyd
de Jutter en daarna gingen we de spullen
naar de tenten toe brengen.
Toen we klaar waren met het inladen van
de spullen gingen we een partijtje spelen
met onze tent.
In de middag kregen we training van Hans
de Koning en Mark de Vries (de nieuwe
hoofdcoaches van ZAP) en gingen we Indianensluipsekstet doen.
In de avond gingen we nasi en macaroni, na het eten gingen we de spooktocht
lopen.
Na de spooktocht gingen we douchen en
naar de tent waar we al vroeg gingen slapen.
Donderdag gingen we met de bus naar
het Junior College waar we een Basketball clinic kregen van The Suns en ook
nog een leuk spel op het einde hebben
gedaan.
Voor de rest gaan we nog een leuk ZAPkamp beleven!
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Ard Bakkum
Ard onze captain van dag 1. Ard zag
de spokentocht in eerste instantie niet
zitten, maar de tent haalde hem over
om toch mee te gaan. Na heel eventjes twijfelen overwon Ard zijn angst
en ging mee. Met succes Ard, want
je hebt de hele tocht doorstaan en de
eerste nacht gewoon kunnen slapen.
Wel wat laat, maar dat had natuurlijk
hele andere redenen.

RUUD
DANI

Wij hebben een super tijd
gehad met deze groep, op
de momenten dat het rustig
moest zijn voor bijvoorbeeld
het eten, waren zij rustig.
Zodra zij vrije tijd hadden
werden er spelletjes gespeeld
of lekker in de tent gelegen,
gekletst en gegeten. Wij
denken dat we het niet beter
hadden kunnen treffen dit
jaar, wat een super groep!
Gezellig, sportief, in voor een
geintje, maar niet vervelend.
Was leuk heren en dames en
nog bedankt voor onze kooi,
het sliep heerlijk!
Groetjes Dani Kerkhof
Ruud van Grieken

en

Chanel Berbee
Chanel is rustig in de tent, maar éénop-één een echte kwebbeltante die
weet wat ze wilt en altijd beleefd is tegen iedereen. Chanel biedt zich altijd
aan om dingen voor de tent te doen
zoals afwassen. Chanel was de captain van dag 2. Ze nam gelijk initiatief
door afwassers aan te wijzen en de
aanvoerdersband op te zoeken. Waar
iedereen hoopte op super zonnige dagen, hoopte Chanel ook vooral op regen. Niet voor haar zelf, maar voor de
calla’s, want die konden volgens Chanel wel wat water gebruiken door de
droogte van de laatste weken. Deze
meelevendheid is een typisch voorbeeld voor Chanel haar sociale karakter. Ga zo door Chanel, maar vergeet
ook niet aan jezelf te denken.
Dionne Duin
Dionne heeft de eerste dag de kat
uit de boom gekeken, ze deed lekker
mee met alle spelletjes maar bleef
een beetje op de achtergrond. ’s
Avonds gingen wij met de tent op spokentocht, we hadden Dionne overgehaald om mee te gaan, maar eenmaal
20 meter van het ZAP-complex heeft
Dionne besloten om terug te gaan,
ook een dappere beslissing. Toen de
nacht viel kwam ze helemaal tot leven
en zagen wij een hele andere Dionne,
een gezellige spontane meid.
Ishan van Paridon
Ishan is een jongen die alles prima
vindt. Hij vindt alles leuk en doet aan
alles mee. Je hoort hem eigenlijk
nooit, alleen vlak voor de spokentocht. Zou hij niet mee willen? Nee dat
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was het niet. Ishan had geen kleding
met lange mouwen of lange broekspijpen mee, maar dat is wel verplicht
met de spokentocht. Eindstand: Ishan
kon een broek van Ard lenen en een
mooi Ajax-vest van Dani, aldus Dani.
Probleem opgelost en Ishan heeft
zonder slag of stoot de tocht kunnen
doorstaan.
Jacob Pennings
Jacob is een fanatieke jongen met
alle spelletjes die gespeeld worden,
gelukkig voor ons wel op een positieve manier. Jacob heeft ons verbaasd met de voetbal clinic die werd
gegeven, hij heeft laten zien aan de
hoofdtrainer van ZAP 1 wat voor een
goed schot Jacob heeft, dat wordt dus
over een aantal jaar misschien wel
ZAP 1. Vergeet dan natuurlijk niet je
oude leiders van tent 2 te bedanken
hè vriend, haha. Verder is Jacob een
prima jongen om erbij te hebben.
Jelle van Keeren
Jelle is de krekel van de tent, overdag
heel rustig en dan hoor je hem bijna
niet, maar zodra het donker wordt
komt Jelle helemaal tot leven en begint het keten. Alles wat leiders ’s
nachts verbieden, probeert Jelle juist
te doen, zoals ontsnappen uit de tent
’s of met zijn zaklamp schijnen, maar
na meerdere malen waarschuwen
houdt Jelle gelukkig op en denkt hij
om ze mede tent genoten. Niet meteen gaan slapen hoort natuurlijk bij
voetbalkamp, maar dat leiders daar
wat van zeggen natuurlijk ook. Jelle
doet alles leuk mee en is daarin niet
zo opvallend als dat hij ’s avonds is,
dat is een compliment Jell! Wij hopen
voor je dat Jackie volgend jaar je leidster is, aangezien jij meerdere malen
aan ons gevraagd hebt dit te regelen,
zou het toch goed moeten komen.
Misschien dat je dan volgend jaar wel
’s avonds rustig bent. Wij wachten het
af.

Jon Timmer
Jon Timmer oftewel John T kwam meteen al naar ons toe om aan te geven
dat hij niet volledig mee kan doen met
alle activiteiten vanwege een blessure, maar John T kon zelf erg goed
inschatten wat hij wel en wat hij niet
kon doen en bleef daarbij altijd positief. John T is een echt ochtendmens,
zodra de wekker gaat staat John T
naast z’n bed om de rest van de tent
hun bed uit te halen om naar het ontbijt te gaan, dit zie je overigens niet
vaak met jongens die maar een paar
uur slaap hebben gehad. John T is
een goede sporter, derde bij het penaltybokaal en zelfs eerste met het
hooghouden met 88 keer. Jon uhm..
John T, je bent een prima gozer voor
in de tent, je zou over een paar jaar
zo leider kunnen worden, want meestal worden de leuke jongens van het
kamp vanzelf leider! Wij zien je graag
komen.
Jon van Lierop
Omdat er 2 Jonnen in tent 2 (kan
geen toeval zijn) zitten, werd de één
al gauw John T en de ander John
van LLll. John van LLll bleek al snel
een echte verkoper. De eerste avond
vroeg hij aan Ruud of hij zijn zaklamp
voor 2004 Bux kon kopen. Na een
korte stilte en een lange uuhhh bleek
dit omgerekend om zo’n 20 euro te
gaan. Daarbij bood John van LLll dan
ook zijn duurzame zaklamp aan dus
als Ruud om het milieu wilde denken
moest hij eigenlijk wel op het aanbod
ingaan. Het aanbod met daarbij John
van LLll zijn pretgezicht was natuurlijk
zeer verleidelijk, maar ging uiteindelijk
toch niet door. Zelfs niet toen er een
verzekering bij werd aangeboden.
Blijven oefenen, misschien lukt het
volgend jaar wel bij je leiders. John
van LLll is een rustige jongen die aan
alles meedoet, maar valt altijd op door
zijn pretgezicht. Blijf die houden Jon!

Nick Tiel
Nick is een hele rustige jongen en houdt
zich een klein beetje op de achtergrond
maar weet altijd ze plek in de groep wel
te vinden. Nick is een fanatieke jongen
en zeker een goede sporter. Nick is altijd heel benieuwd naar onze planning
voor de komende dag en zodra wij iets
hebben verteld weet Nick altijd beter
dan zijn leiders wat de tent gaat doen,
altijd handig. Verder zien wij Nick alleen
maar genieten en wij genieten van Nick!
Beste Nick blijf zo lekker sportief en fanatiek dan kom jij er zeker wel vriend!

Stijn Wijnker
Stijn een iets kleinere jongen maar wij
hebben hem altijd gezegd; klein maar
fijn, en daar is bij deze jongen niks over
gelogen! De eerste dag hadden we een
voetbal clinic mede georganiseerd door
zijn vader (de welbekende Ossip Wijnker), dit tot Stijn zijn verbazing want de
beste man vond zijn vader toch een
beetje te oud om te voetballen. Stijn
kan altijd op een lekkere manier een uitspraak doen. Als je hem er op wijst dat
zijn vader, moeder en broertje ook op
het kamp zijn dan zegt hij direct: ‘’Het
is toch ongelooflijk’’, als je vraagt of hij
nog gescoord heeft zegt hij meteen: ‘’ja
tuurlijk’’ en ga zo maar door. Daar kunnen wij nou echt om lachen. Stijn heeft
zijn tentgenoten ook even bijgebracht
dat het niet alleen om de borsten van
vrouwen gaat, maar dat je als man wel
naar het totale plaatje moet kijken. Ook
wij als leiders houden dit in gedachten
Stijn. Bedankt voor de tip, wij zullen je
in de gaten houden over een paar jaar
op de kermis!

2

Boven vlnr: Ard, Dani, Ruud. Midden vlnr: Jon, Stijn, Jelle, Chanel. Onder vlnr:
Jacob, Jon, Nick, Ishan, Dionne.
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We begonnen met de tenten bekent maken ,waaruit bleek dat ik in tentje 2 zat als
dat bekend was gemaakt kwamen de lijders naar boven ik zat bij Ruud en Dani
toen iedereen zijn tent had gevonden begonnen we met uitpakken toen iedereen
een plekje had gevonden
Gingen we voetballen we deden partijtje
tegen tentje 3 en hadden met 5-1 gewonnen toen we klaar waren met sporten was
het tijd voor het eten we aten nasi aan het
eind van de dag hadden we ook nog een
spokentocht het was gezellig
De volgende dag gingen we naar een
sporthal waar we een les basketballen
en ook deden we trefbal voorderest hebben we met water gespeeld die dag erna
hadden we een soort sportdag maar ook
een waterspelen en natuurlijk nog de bonte avond en de laatste dag gingen we
zwemmen in het heersdiep het was een
gezellig kamp
Geschreven door : Chanel Berbee
Zapkamp 2018 volgens Ishans en Ards
perspectief.
De eerste dag
Gingen we in de ochtend eerst nog even
voetballen. Na het eten kregen we een
training van Hans de Koning (de nieuwe
hoofdtrainer) en we deden een leuk spel.
In de avond nog even wat spelletjes voor
de spooktocht.
De tweede dag
Gingen we in Julianadorp basketballen in
de zaal. En in de middag waterspelletjes,
want het was zo warm. In de avond kwamen de ouders kijken hoe wij speelde.
De derde dag
Deden we in de ochtend voetbal onderdelen, en in de middag de water spelletjes
onder andere het meel spel. In de avond
hadden we de bontenavond met superleuke acts.

2
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Woensdag: woensdag gingen we laser
gamen en in de avond gingen we macaroni eten en daarna de spokentocht.
Donderdag: we kregen een training van
basketbal en in de avond kwamen de ouders, broertjes en zusjes kijken en gingen
we spelletjes doen. De brandweer kwam
voor water voetbal.
Vrijdag: deze dag gingen we allemaal
spelletjes doen met voetbal. En in de
middag gingen we een spel spelen met
bloem en water. In de avond was de bonte
avond.
Zaterdag: gaan we de tent opruimen en
dan daarna naar het heersdiep en de uitreiking van de penalty bokaal.

Nick: ik vond de spokentocht het leukst en
er was niks niet leuk
Jacob: ik vond de bonte avond het leuken
en er was niks niet leuk
Groetjes: Jacob en Nick
Jon en Dionne
Ons kamp begon woensdag om 10:00
toen kreeg iedereen hun tent te horen
onze tent was erg leuk we hadden de leiders Dani en Ruud. De dagen waren erg
gezellig met ze alle er werd veel gekloot
We hebben veel activiteiten gedaan allerlei leuke dingen.
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ZELF AAN HET

Jon en Jelle
We kwamen aan en gingen onze leiders
zien, Wij hadden Ruud en Dani. Toen gingen we de spullen neerleggen in de tent.
Daarna gingen we een voetbal toernooitje
spelen. Daarna gingen we Macaroni en
Nasi eten wat niet zo lekker smaakte. Later die avond gingen we spokentocht doen
en dat was wel leuk. ´s nachts gingen we
naar de tenten, 3 uur lang hielden we het
nog vol, De meesten gingen om half 4 slapen.
Volgende dag,
We gingen ontbijten en daarna speelden
we spellen en gingen een basketbal training volgen van een club uit de Eredivisie
in de sportzaal van Het Junior College,
Maar we gingen ook in de zaal Keeperstrefbal spelen en later gingen we weer
naar Zap met de bus. Later de dag gingen we waterspellen spelen en mochten
we zwemmen. Als avondeten aten we patat met frikandellen. Na het eten kwamen
de ouders kijken bij de spellen. ´s avonds
speelden we bingo met een prijs dat iedereen wou winnen. ´s nachts sliepen we
wat vroeger dan we hadden gehoopt, Het
begon te regenen en te bliksemen dus we
konden niks meer doen.
Volgende dag,
We gingen weer ontbijten en hielden een
soort sportdag. Toen we klaar waren met
middageten gingen we waterspelletjes
doen. Bij de tent spelen. Na het avondeten hadden we een beetje rust en gingen
naar de aap voor de bonte avond.
En morgen gaan we nog zwemmen en we
hebben er heel veel zin in.
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Devlin

JOOST

Devlin en Joost dachten in
eerste instantie een makkie
te hebben dit kamp. Slechts 8
jongens in een tent, dat moest
toch te doen zijn? Gelijk na
de introductie van de leider
werd hier een 9de lid aan toegevoegd in de naam van Teun
Ruijter. Toen begonnen de
leiders toch wel een beetje te
zweten?!
Dit was echter nergens voor
nodig. De mannen van Tentje
3 waren dit jaar een fantastische groep. Een compleet
geheel waarin iedereen zich
thuis voelden. De leiders in ieder geval wel.

te soms tijdens de verplichte
activiteiten. Al zal de eerste
hittegolf in 3 jaar tijd daar ongetwijfeld aan hebben bijgedragen. Ja, jongens ook wij
hadden het zwaar.
Het Kamp van tentje 3 kende
eigenlijk alleen maar hoogtepunten. Waarin plezier en lol
hoog in het vaandel stond.
Een ontzettend leuke gezellige groep met toch eigenlijk
zoveel verschillende individuen. Wat hebben de mannen onderling met ze alle
gelachen. Het Seksistische
alfabet is elk nacht luidkeels
geschreeuwd. Ja, deze onderwerpen waren toch wel
steevast het gesprek van de
dag. Worden de jochies dan
toch echt kleine pubers?
BIER EN TIENTEN JALALALA?!?!?! Oh ouders bereidt
u vast maar voor .

Het terugkijken is begonnen en dat doen wij in ieder geval met veel plezier,
al maakte jullie het ons af
en toe flink zwaar. Leiders
hebben ook slaap nodig
vrienden!!! Wij hopen dat
jullie allen een fantastisch
kamp hebben gehad, die
jullie net als die van voorgaande jaren, niet snel zullen vergeten. Wij als leiders
hebben ontzettend van jullie genoten en hopen jullie
graag terug te zien op de
komende edities.
Cas, Faas, Jesse, Levi,
Nick, Niels, Tijs, Tygo &
Teun. Bedankt voor deze 4
ontzettend leuke en enerverende dagen. We zien elkaar vast nog wel eens op
het Zap terrein!

Vanaf moment 1 spatte de
energie gelijk van de mannen
af. Aanwezig, luidruchtig en
vooral heel veel plezier. Keten
en gek doen vonden de mannen toch wel één van de leukDe sportieve groeten,
ste dingen tijdens dit kamp.
Devlin van den Bosch &
Hier staken ze veel van hun 4 mooie dagen zijn ons he- Joost de Vries
energie in. Deze energie mist- laas nu alweer gepasseerd.
Cas Tiel
Een vrolijke snuiter die met alles heerlijk
meedoet. Ligt goed in de groep en heeft
het altijd gezellig. De combinatie van
Astma en het warme weer was geen
probleem voor Cas! Hij bleef gaan. Wat
activiteiten betreft is Cas een topper!
Die man kan in principe alles. Behalve
penaltyschieten en hooghouden. Daar
mag echt nog even aan gewerkt worden
Cas!
Cas realiseerde zich al snel dat heel laat
opblijven de eerste nacht toch niet heel
verstandig was. De volgende dag stond
de wekker alweer om 07:30 en dat viel
Cas best wel zwaar. De eerste opmerking
was dan, ook: “Morgenavond gaan we
eerder naar bed” en wat bleek, 3 uurtjes
eerder dan de nacht ervoor lag de hele
tent op één oor. Cas was blijkbaar zo
vermoeit dat hij zijn eigen bed in het
midden van de tent niet eens gehaald

heeft. Uit vermoeidheid viel hij in
slaap op het verkeerde luchtbed! En
nog wel op die van leider Devlin ook.
Tijdens schotbal (US Navy style)
maakte hij een schitterende smakker
over één van de hindernissen. Een
gigantische klap, maar dat deed hem
niets. Met een glimlach van oor tot
oor kwam hij weer overeind en ging
ongestoord verder naar de volgende
hindernissen. Helaas geen home-run,
dat ging net niet meer lukken.
Cas was een vrolijke knul, waar je
eigenlijk helemaal geen last van heb.
Hartstikke fanatiek en zeer sociaal.
Cas bedankt en ook voor jou geldt tot
volgend jaar!
Faas Verbruggen
Over behulpzaamheid gesproken!
Wat een knecht. Maar toch als de
leiders niet kijken een ontzettend
grote barrel, in de positieve zin van
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het woord. Trektouwtjes, kattenkwaad
en lol trappen, het is Faas niet gek
genoeg. Hij had dan ook de grootste
praatjes dat tentje 2 dit jaar wel even
gepakt zou worden. Uiteindelijk
wisten de mannen alleen tentje 5 toch
een beetje bang te maken midden in
de nacht.
De leiders dachten in eerste instantie
dat Faas dit kamp alleen maar wilde
Lasergamen. Vooral de eerste uurtjes
kon hij nergens anders over praten.
Uiteindelijk kwam Faas er toch achter
dat er meer leuke activiteiten waren
naast Lasergamen.
Faas was er ook huidige van overtuigt
dat leider Ruud van Grieken uit
Mexico kwam?! Een Mexico tenue
een zonnebank gebruind tintje dat
kan toch niet missen. Maar was hij
dan alleen afkomstig uit Mexico of ook

daar geboren? Dat blijft een raadsel
Faas. Misschien legt Ruud het je ooit
nog een keertje uit.
Toen de eerste penalty serie op
woensdag van start ging keken de
leiders hun ogen uit. Faas schoot
3 penalty’s uit een serie van 3 raak.
De volgende dag ging het echter
minder subtiel. 3 pijnlijke missers..
Niet getreurd Faas, dit kan de beste
overkomen.
Faas was een heerlijke drabber om
in de tent te hebben. Wij hebben
genoten van je aanwezigheid en zien
je volgend jaar natuurlijk weer!
Jesse de Bruin
Ja, Jesse waar zullen wij nou toch
eens begingen! Wat heb jij overal toch
ontzetten veel plezier in, op je eigen
manier. Een heerlijke verschijning, die
nadrukkelijk aanwezig is. Zoals je zelf
al aangaf: “Ik ga eigenlijk niet naar
voetbalkamp voor de voetbal, maar
voor alle bijkomende activiteiten en
sfeer eromheen”.
Keten en gek doen waren dan ook je
favoriete bezigheden. Slapen zou je
dan ook heel weinig gaan doen. Dat
was goed gelukt! In de eerste nacht.
Gelijk op de eerste dag sloeg je
tijdens de lunch je beker door midden,
en dat terwijl er zoveel gedronken
moest worden de afgelopen dagen.
Je bracht tijdens de activiteiten veel
tijd door met Niels. Jullie waren soms
onafscheidelijk. Dit bleek wel tijdens
de spokentocht op Woensdagavond.
Hand in hand pareerde jullie
gespannen door de straten van
Breezand. Schitterend om te zien.
Met klokkijken heeft Jesse af en toe
ook een beetje moeite. Op tijd komen
vind jij soms nog wel een beetje
moeilijk. Dit kwam altijd omdat je iets
niet kon vinden. Niet gek als al je
spullen verspreid liggen over het Zap
terrein.
Jesse wij hopen dat jij een onwijs leuk
Zapkamp heb gehad! Vooral omdat
deze editie jou laatste was.
Levi van Haaster

Een man van uiterste! Als het lekker
loopt vliegt die over het veld en is hij
niet te stoppen. Zit het even tegen
of wordt er vals gespeeld, Levi komt
het melden! Eerlijkheid duurt het
langst natuurlijk. Hij kan dan ook
echt niet tegen zijn verlies! Echte Zap
mentaliteit. Bij aankomst vertelde Levi
gelijk vol trots dat zijn vader kwam
spuiten met de spuitvoetbal! Daar had
hij ontzettend veel zin in. Lekker met
water spuiten, want warm was het.
Levi was ook een van de slachtoffers
die het keten van de eerste nacht
uiteindelijk erg zwaar vond. Tegen
het einde van de tweede avond zat hij
knikkebollend met geknepen oogjes
aan tafel. Dat werd hem uiteindelijk
fataal. Een klassieke valse bingo was
het resultaat. Volgend jaar beter Levi!
In de tent bleek al snel dat iedereen
ontzetten veel kennis heeft van s*ks.
Levi heeft de eerste nacht uitgebreid
vertel hoe het in de realiteit in zijn
werk gaat. Bedankt Levi voor de Tips
Levi is een vrolijke druktemaker met
energie voor 10. Een aanwinst voor
de tent. Levi bedankt!
Nick Timmer
Nick in onze ogen de man van de grote
glimlach. Dat is iets wat deze man toch
altijd doet. 4 dagen lang, van begin tot
eind. Zelfs in je slaap! Dat hebben wij
gecheckt. Die Glimlach bracht jij ook
over op de leiders. Zoveel plezier en
gezelligheid, daar wordt toch iedereen
ontzettend blij van.
Met plezier en inzet deed jij mee
aan elk activiteit. Vooral activiteiten
in de combinatie met zeep vond jij
fantastisch. Een paar volle flessen
Dreft op het springkussen en je ziet
Nick de rest van de dag niet meer.
Lasergamen was voorderest een van
jouw grootte favorieten. Net Fortnite
alleen dan anders! Je raakte maar
niet uitgepraat over de werking van de
guns en hoe je ze kon veranderen. Je
moest zelfs je eigen leiders uitleggen
hoe het moest.
Daarnaast had Nick nog een grote
passie. Joya? Toch Nick. Meerdere
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malen werd vermeld dat Nick toch
stiekem wel een beetje verliefd was,
al durfde hij haar dat niet helemaal
te vertellen. Deze grootspraak bleef
binnen de wanden van de Tent.
Nick wij leiders hebben ontzettend om
jou gelachen deze dagen! Je bent een
heerlijke verschijning en super vent
om je tentje te mogen hebben! KEEP
ON SMILING!
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Niels Onderwater
De langste topper uit de tent dit jaar!
Een jongen die geen vlieg doet en
af en toe lekker wegdroomt in ze
eigen gedachte. Hij trok dit jaar veel
met Jesse op, gezamenlijk liepen
de mannen hand in hand de gehele
spokentocht uit. Maar ze waren naar
eigen zeggen ECHT NIET BANG!
Natuurlijk! Niels kwam ook vaak wat
te laat. Een besef van tijd hadden de
beste man niet. Eenmaal aanwezig
deed hij met volle overgave mee aan
alle activiteiten. Dit ging vaak gepaard
met rollende acties (schwalbes).
Rollen over het veld is een van Niels
zijn beste kwaliteiten, een Neymar in
spé.
Dat Niels af en toe wat droomt werd de
eerste avond gelijk bevestigt. Hij was
vergeten überhaupt kleren met lange
mauwen mee te nemen. Iets wat met
de spokentocht wel van belang is.
Zaterdags moest Niels het kamp voor
enkele uurtjes rond etenstijd toch
even verlaten. De schuurbarbecue
op het bedrijf kon hij toch echt niet
missen. Gelukkig haakte hij precies
op tijd weer aan voor de Bonte avond.
Die kon natuurlijk ook niet gemist
worden.
Niels was een rustig maar gezellige
jongen om in de tent te hebben. Wij
hebben je van je genoten Niels en tot
volgend jaar!
Tijs Kossen
De soms wat stille kracht binnen het
gezelschap, maar zeker niet minder
gezellig! De eerste vraag die Tijs
stelde bij aankomst op het kamp:
“Spelen jullie ook Fortnite?” Nee, Tijs
nog nooit van gehoord?! Al weten we

nu alle ins en outs. Fortnite was een
veelvoorkomende thema tijdens dit
kamp.
Gelijk bij aankomst gooide Tijs zijn
bed gelijk naast de van Nick. Twee
boezemvrienden. De bedjes zo
dichtmogelijk tegen elkaar. Alsof het
nachts nog niet warm genoeg was.
Hoe kon je dat overleven Tijs? Naast
iemand die zo hard snurkt in deze
hitte.
Tijs is een echt voetbal dier en vind
alles op voetbal gebied maar al te
leuk. Schreeuwen in de tent hoorde
je Tijs eigenlijk nooit doen. Hij pakte
zijn momenten vooral tijdens de
sportactiviteiten, waarin hij iedereen
achter zich liet.
Tijs bedankt voor jou positieve energie
en gezelligheid. Echter moet je nog
wel aan één dingetje werken. Je
mag NOOIT meer U tegen je leiders
zeggen. Zo oud zijn wij echt nog niet!
Tygo Bougie
Tygo heeft volgens Devlin en Joost
iets teveel TV gekeken en gedraagt
zich als een echte topsporter. Waar
natuurlijk niks mis mee is. Het materiaal
op en top in orde. Woensdag kwam hij
volledig in tenue aan het zapcomplex.
Bandjes en tape om de sokken,
haarbandje van schoonzus, tevens
leidster Jackie in de haren ad ready
to rumble! Dat bleek ook wel. Tygo
was bloedfanatiek met alle spelletjes
waarbij ook maar iets te winnen viel.
Vergezeld met zijn handschoenen
werden alle activiteiten afgewerkt.
Vooral de training van trainer Ossip
viel Tygo positief in de smaak! Een
van de redenen, hij mocht keepen op
het doel en zijn kunsten vertonen.

Tijdens de spokentocht wist Tygo al
te vertellen waar alle spoken zouden
zitten. Zijn broers hadden het ten
slotte geregeld. Hij zou daarom echt
niet schrikken. Nou nou nou.. dat
bleek toch wel anders. Vooral bij
spook Twan deinsde Tygo meters
terug. Het schijnt dat hij in Breezand
en omstreken gehoord is.
Tygo weet zeker dat hij volgend jaar
weer naar Zapkamp gaat. Hij had het
kamp afgelopen jaar toch wel gemist.
Wij zijn blij dat te mogen horen! Tygo
tot volgend jaar!
Teun Ruijter
De bekendmaking van de tentindeling
was voor Teun toch wel even schrikken.
Hij wilde toch liever naar tentje 3! Iets
wat de leiders maar al te goed konden
begrijpen. Iedereen wil toch twee van
zulke fantastische leiders? Met een
fantastisch koppel aan jongens in de
tent. Ter inwijding werd Teun de eerste
dag gelijk benoemd tot ‘Captain’ van
de dag. Een nieuw fenomeen tijdens
voetbalkamp.
Teun is een druktemaker, die overal
wel een antwoord op heeft. Vrolijk
aanwezig en stond vooraan in de
rij met het bedenken van de ‘Yell’.
Seksistische kreten bedacht hij samen
met zijn tentgenoten over scandeerde
ze luidkeels over tafel tijdens het eten.
De Leiders kwamen er ook al snel
achter dat Teun een bepaalde
doelstelling had dit kamp. De leiders
zo vaak mogelijk nat gooien met
water. Dit lukte hem zelfs al voor het
Zapkamp tijdens het opbouwen van
de tenten. Toen moest leider Devlin er
al aan geloven. Teun is natuurlijk ook
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vaak zat teruggepakt.
Teun heeft super veel energie en
heeft vooral veel lol in het keten met
zijn vrienden. Een super gezellige
jongen die een positieve impuls geeft
aan de sfeer in de tent. Teun Bedankt!
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
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.

Boven vlnr: Tygo, Niels, Cas, Teun, Nick, Tijs. Midden vlnr: Devlin, Levi, Jesse,
Joost, Onder vlnr: Faas.
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Cas Tiel
De eerste dag op ZAP kamp ontmoeten
we onze leiders Joost en devlin. Zij
waren heel leuk. Toen gingen we naar
tent 3. Toen gingen we spelletjes doen en
hadden we in de middag een voetbalclinic
van Ossip. Dat was leuk. In de avond was
de spokentocht. Ik was niet bang en liep
voorop. Daarna bleven nog lang wakker in
de tent en dat was heel gezellig. De dag
daarna gingen we naar het junior college
en gingen we basketballen. ik veel zin in
de bonte avond want dat is heel gezellig.
Tot nu is het leuk.
Het was leuk om te spelen op de
springkussens met water en sop daar
voor gingen we naar een gym in hal in
julianadorp basketbal en doel trefbal we
kregen ook een voetbal clinic. Ik vond
het heel leuk om lekker lang wakker te
blijven in de tent. En samen met Jesse
naar de sterren kijken we hadden ook
indianensluipsekstet gedaan de spooken
tocht was ook super leuk met de hele tent.
we hadden leuke leiders.
Groetjes Faas Verbruggen
Kamp
Het leukste vond ik op het grootte
luchtkussen .
Ik zat in de tent met tygo,thijs.levi,
niels,cas, nick, faas en teun.
Mijn lijders waren joost en devlin.
We hadden heel veel spelletjes gedaan.
We hadden ook basketbal gedaan dat
was best vermoeiend.
We hadden ook een soort trefbal gespeelt
ik zwete me dood aan het einde.
Groetjes jesse
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Ik ben Levi en ik vindt Zapkamp altijd
heel leuk en dit jaar hadden wij Devlin
en Joost de vries we gingen onder de
slangen bij de brandweer dat lekker
verkoelend met dit warmen weer en ik zat
in tentje 3 wij gingen ook keepertrefbal bij
het junior college dat was heel leuk. En ik
vond klooien laat in de nacht super leuk.
Groetjes Levi van Haaster
Nick Timmer
Op voetbal kamp is het altijd leuk en
gezellig
En altijd leuk in de avond spellen maar
de leiders zijn wel een beetje stom soms
in de avond en springkussen en naar de
gym schaal van julianadorp en het is altijd
leuk.

Ik vond de leiders aardig en devlin en
joost waren de leiders.
het was heel warm in de tent en er was
ook een kapitein, elke dag.
ik had veel snoep en chips meegenomen
we hadden ook veel koud water
ik deed mee met de spokentocht het was
niet echt eng.
Ik vond alles heel leuk.
Groetjes Niels
Hallo ik ben Teun
Ik was in eerste instantie in tentje 4
geplaatst maar al mijn vrienden zaten in
tentje 3 dus mocht ik naar tent 3.De eerste
dag bleven we thuis, maar de tweede dag
gingen we naar het junior college daar
gingen we basketballen en keepers trefbal
spelen dat was erg leuk.
Ik hoop dat we nog water en vuur gaan
doen.
Joost en Devlin waren leuke leiders want,
je mocht lekker gek doen.
Groetjes Teun

ZELF AAN HET

De eerste dag moesten we om 10 uur er
al zijn
Toen kregen we de groepjes en de leiders
te horen....
Ik zat bij nick,levi,jesse,niels,teun, tijs en
vaas en cas.
We gingen eerst indeane sextet ik vond
het heel leuk..
Daarna gingen we naar de kantiene en
zagen we hans de konig!!!!!
Hij gaf een masterklas en dat was supper
top!
De tweede dag gingen we naar het
juniorgorlege en kregen we eenmasterklas
van een paar baasketballers en we gingen
ook keepers trefbal en dat vond ik heel
leuk
Ik hoop dat ik vogent jaar weer ga
Vriendlijke groet tygo
We zaten dit jaar in tentje 3 met de
begeleiders Joost en Devlin het waren
hele leuke begeleiders
De eerste dag gingen we voetballen
De volgende dag hadden we een basketbal
kliniek en gingen we waterspelletjes doen
En de volgende dag bonte avond. Ik vond
het super leuk.
Groetjes tijs
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Twan
Edo

Tent vier stond dit jaar voor gezelligheid en
een hoop plezier.
Dit verwerken wij voor de verandering in
een rijm met veel vertier.

Wanneer wij denken aan onze kleine jongen Dries.
Zien wij vanaf nu altijd zijn mooie Zap-hoofdband op ons netvlies.

De eerste dag was Perry aanvoerder, wij
hadden veel hoop.
Jammer genoeg was zijn enige suggestie
op de vergadering: “Meer water met siroop!”

Onze gezellige Luuk had altijd zijn woordje
klaar.
Soms maakte dit voor ons voetbalkamp (na
de kermis) nog extra zwaar.

Ook was het, zoals iedereen weet, dit jaar
ontzettend warm.
De jongens van Steenvoorden waren voor
ons niet te onderscheiden, hierom schreven we de namen op hun arm.

Siem gedroeg zich tegenover Joya als een
echte heer,
maar hierover vertellen wij in zijn stukje
straks nog wel wat meer.

Jort was dan wel het kleinste mannetje
maar had ook grote pret.
Ook maakten deze twee jongens als enige Kwam hij dan hierdoor elke ochtend moeide hele spokentocht af.
lijk uit bed?
in tegenstelling tot de rest, deze waren laf.
Zonder gekheid, jullie waren echt een topDe videogame Fortnite was vaak het groot- tent en voor Twan het beste tentje om zijn
ste gesprek in de tent.
eerste jaar als leider mee te beginnen.
Onze Jard was er zelfs een nachtje voor Jullie maakten veel plezier maar waren eiabsent.
genlijk nooit lastig, ook waren jullie (bijna)
nooit vervelend tijdens het eten en gingen
Ook hadden we dit jaar een stoere nieuwe gewoon lekker slapen ’s nachts. We hopen
Zap’per, hij hoorde gelijk op kamp bij onze jullie dan ook volgend jaar !allemaal! terug
tent.
te zien op het Zapkamp.
Natuurlijk viel Tom goed in de groep vanaf Ga nu maar lekker uitrusten van de paar
het eerste moment.
intensieve en warme dagen. Of ga lekker
Fortnite spelen, want de meeste van jullie
Stan deed het de eerste dag gelijk goed bij gaan waarschijnlijk toch Fortnite spelen…
de clinic van Hans.
Misschien zag de trainer van het eerste Kusjes van Twan en Edo <3 (de beste leihier zelfs wel een kans?
ders van het kamp)

Siem Appelman
Siem is een goede voetballer, maar
om over hem te beginnen moeten
we het ook hebben over zijn geheime
vlam. Zo viel ons deze het eerst op
bij het laser gamen, de teams waren
verdeeld, leider Joya deed heel even
haar lintje af en toen kwam het: “Zit
Joya nog wel bij ons in het team??”
Wat is dit nou, heeft Siem een oogje
op Joya? Dan hebben we goed
nieuws voor onze vriend. We hebben
dit even met Joya overlegd en deze
bekende: Joya vindt Siem eigenlijk
ook wel erg interessant. Hangt hier
liefde in de lucht??

Bovendien heeft Siem op de tweede
avond nog een volle bingokaart
kunnen bemachtigen. Hier koos hij als
prijs, tot grote schrik van de leiders,
een blikje energie... Hoe zal deze
nacht verlopen...?
Gelukkig bewaarde hij dit blikje
verstandig voor bij de bonte avond.
Het leek hem namelijk slim om zijn
energie te bewaren voor onze act.
Wij vonden het in ieder geval
ontzettend gezellig met jou in ons
tentje en hopen toch zeker dat we een
uitnodiging krijgen op jullie bruiloft.
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Perry van den Berg
Perry mocht als eerste van de tent de
aanvoerdersband omstrikken. Hij was
een gezellige jongen en we hadden er
veel hoop in. Zo mocht hij na het eten
met de andere aanvoerders de dag
evalueren, zo kon iedere voetballer
zijn of haar puntjes inbrengen in een
vergadering.
Er is unaniem besloten dat Perry
met het beste puntje kwam op de
vergadering, het was bloedheet. Dus
wilde de tent, meer limonade!!
Omdat het zo warm was stapte onze
captain vaak onder de buitendouche,
waarna Edo tot aan vier keer toe vroeg

of hij geen ander shirt aan moest
met de spokentocht. Het antwoord
was “Dat heb ik al!” en hij liet zijn
Nederlands elftal shirtcollectie zien.
We hebben genoten van onze patriot
Per en zijn passie voor het vaderland.
Wel is een aanrader om voortaan
WEL sokken te dragen, blote voeten
in je schoenen zorgen er NIET voor
dat je blaren weggaan.
We hebben van je genoten Perry, tot
volgend jaar!
Tom Berghout
Tom, de nieuwe aanwinst van Zap.
Best spannend om zo direct op
kamp te gaan, gelukkig paste deze
vriendelijke voetballer perfect in ons
droomtentje. Een ontzettend fanatieke
voetballer die in de verdediging staat
als een muur, maar ook nog eens
aardig kan aanvallen.
Maakte vanaf de eerste kennismaking
al indruk op de leiders met zijn
zelfopblaasbare luchtbed. Die helaas
de eerste nacht niet gebruikt zou
worden om hij een “zieke” avond
tegemoet ging. Gelukkig deed een
avondje thuis hem goed en kwam hij
terug als herboren. Tot opluchting van
zijn tentgenoten, deze hadden hem
namelijk na de eerste nacht al gemist.
We horen het hem nog zeggen, ik
ben niet goed in basketbal. Waarna
hij bij de basketbal clinic even zijn
dribbelkunsten liet zien, hij was zeer
snel met de bal. Misschien nog een
nieuwe passie? Tom doet trouwens
absoluut niet aan push-ups, gaat
liever op zijn zij liggen.
Ook tijdens de sportochtend was hij
één van de uitblinkers, was de beste
tijdens het hooghouden, hier zal zeker
een diploma uitkomen waar hij trots
op kan zijn.
We hebben in ieder geval erg van
je genoten en wensen je heel veel
plezier bij deze nieuwe club!
Jard van Duin
Zoals in onze fantastische rijm al was
verteld, in de tent heerste er een grote
liefde voor de videogame ‘Fortnite’,
er zijn eindeloze gesprekken over dit

spel geweest. Na één dag miste Jard
het al zo erg dat hij even thuis ging
slapen om een paar potjes te kunnen
spelen.
Kon overigens de dansjes van het
spel enorm goed na doen, zit er in
dansen ook nog een verborgen talent
verstopt?
Met
de
voorrondes
van
de
penaltybokaal schoot Jard op zo’n
tactische manier op de keeper dat
hij hem blesseerde. Alleen was dit
zijn laatste schot van de avond dus
vroegen wij ons af, was dit nou wel zo
tactisch? Zijn tentgenoten vonden in
iedergeval van wel!
Bij de basketbal zagen wij dat Jard
een jongen hielp die een bal in zijn
buik had gekregen, wat bij ons erg in
de smaak viel.
Kortom, je bent een topgozer Jard,
Tot volgend jaar!
…ook tijdens alle nachten? ;)
Stan de Goede
Stan maakte bij ons op de eerste
middag al een goede indruk door zijn
inzet bij de voetbal clinic van Hans de
Koning en was ook de eerste die zich
aanbood om de afwas te doen bij de
lunch. Hij bood zich meerdere keren
aan voor de afwas. Doet hij dit thuis
ook? Of hoorde wij hem toch zeggen
dat het niet het afwassen, maar
het keten met luuk was wat hem zo
aansprak.
We waren ook heel te spreken over zijn
vriendelijkheid en de manier waarop
hij Tom ontving als nieuwkomer.
Stan schoot van de tent de meeste
keren raak tijdens de penaltybokaal,
de 5 goals bezorgde hem dan ook
een mooie podiumplek.
Verder kwam hij heel stoer over tijdens
de spokentocht en deed alsof hij het
niet eng vond. Maar toch hadden wij
het idee dat hij het niet heel erg vond
dat hij niet door het bos heen mocht
vanwege het missen van een lange
broek…
Je was een fanatieke jongen en
ook altijd heel enthousiast over het
bedenken van een yel. We waren blij
dat je in onze tent zat en zien je graag
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volgend jaar terug.
Luuk Langelaan
Hoi Luuk, op het eerste gezicht leek
je zo’n lieve jongen. Maar de fratsen
die je vorig jaar uithaalde wilde je
vanaf moment één alweer overdoen.
Namelijk mij (Twan) vastbinden,
natuurlijk gaat dit je nooit lukken.
Maar we zullen het zien… de laatste
nacht.
Zo heb je dus twee kanten, een
ondeugende kant maar ook zeker een
brave kant. Zo vond jij, in tegenstelling
tot de tweeling van steenvoorden,
valsspelen tijdens het Indianen
Sluipsextet echt niet kunnen. Hier
moet ik je dan ook wel weer gelijk in
geven…
Verder had je bij bonte avond al een
naam voor het tappen van moppen.
Wat ons dan ook op het idee bracht
van onze geweldige act. Jij zou
namelijk moppen gaan tappen wat
over gaat in onze dans act.
Waar we wel een beetje zat van
werden is je nieuwsgierigheid van het
programma, “neee Luuk, we weten
nog niet wat we morgen gaan doen”.
was een zin die vaak voorkwam.
We vonden je heel gezellig en ik
en Edo zijn benieuwd of het je gaat
lukken om mij vast te binden… We
zullen zien en we hebben er zin in!

4

Dries van der Lee
Bij Dries denken wij aan het kleine
blonde (bijna) altijd actieve ventje
en natuurlijk… Zijn hoofdband!
Dries heeft een fantastische ZAPhoofdband die hij dan ook vol trots
draagt.
Hij was de eerste dag onwijs fanatiek
aan het voetballen en zette zich in met
al zijn energie. Ook kwam hij erachter
dat hij de spokentocht minder eng
vond dan hij had verwacht. Volgend
jaar dus ook gewoon door het bos
Dries??!
Wij zijn van mening dat de overmatige
inzet van Dries zijn tol is gaan eisen,
wij geven je daarom als tip om je
energie iets meer te gaan verdelen.
We hadden voor de basketbal clinic

namelijk hoge verwachtingen van je,
je had tenslotte een hoofdband net
als de basketbal-legende ‘Lebron
James’. Deze konden in het begin dan
wel niet waargemaakt worden. Maar
in het eindpartij liet jij zien waarom jij
zo’n vechter bent.
Nog iets waar wij achter zijn gekomen,
Dries houdt er niet van om op een
luchtbed te liggen, hij werd slapend
bijna altijd helemaal naast, of half op
zijn luchtbed gevonden. Wij vroegen
ons af waarom je dan eigenlijk een
luchtbed meeneemt…? (er zijn foto’s)
Dries, we hebben erg van je genoten
dit kamp en zien jou en je hoofdband
graag vaker terug op de velden van
Zap.
P.s. Mevrouw van der Lee, doe ons er
ook maar twee
Mees Steenvoorden
Mees is een gezellige en (meestal)
rustige jongen, ook is hij (meestal)
dikke maatjes met zijn tweelingbroer.
We vroegen ons wel van tevoren af,
hoe gaan wij deze jongens uit elkaar
halen? Hier bedachten we iets heel
slims op, we schrijven de namen
gewoon op de arm! Dit zorgde er
dan ook voor dat wij de jongens na
dag één al uit elkaar konden houden
(meestal).
Mees is erg snel, was de snelste op de
60 meter sprint en kan goed met een
bal overweg. Ook had hij het genoegen
om tijdens het Indianen Sluipsextet in
het team van Twan te zitten en had
er helemaal geen problemen mee dat
we hadden gewonnen doormiddel
van valsspelen. Hier verbaasden wij
ons nog over omdat jij en je broer zo
beleefd en vriendelijk zijn. Hij werd
zelfs nog vals beschuldigd door zijn
broer dat hij zijn voetbalschoenen had

gestolen/verstopt. Maar in plaats van
boos worden, bood hij zijn broer aan
om te gaan helpen zoeken.
Later bleek dat Sem zijn schoenen in
de auto van Jackie had laten liggen…
We hebben er heel veel respect voor
dat jij en je broer de enige waren
die door het bos durfden met de
spokentocht en er ook nog plezier in
hadden.
We vinden je in ieder geval een
gezellige jongen die fijn was om in
de tent te hebben en hopen jou en je
broer volgend jaar weer te zien!
Sem Steenvoorden
Sem is net als zijn broer erg snel maar
was tweede op de 60 meter sprint, hij
werd hier dus de mond gesnoerd door
zijn broer Mees. Waar hij wel sneller
in was waren zijn praatjes, tijdens de
spokentocht wilde hij wel mee naar
het bos, maar op het moment dat hij
het bos inging wilde hij graag handjes
vasthouden met Jackie.
Hij was hier zo snel in dat hij zelfs zijn
broer voor was, die had geen keus.
We dachten zelfs dat Sem Jackie
misschien wel een beetje leuk vindt?
Terwijl we later juist weer hoorde dat
hij een vriendinnetje had. Wat vindt zij
hier dan wel niet van…?
Ook deed Sem goed zijn best bij de
penaltybokaal, scoorde maar liefst 4
goals wat ervoor zorgde dat hij door
was naar de finale. Ging er helaas
niet vandoor met de beker maar kan
wel trots zijn op deze prestatie.
De tweede dag was Sem onze
aanvoerder. Hij nam bij de basketbal
clinic zijn rol serieus op zich en toonde
onwijs veel inzet, als een echte
captain. Totdat ze weg moesten, tot
onze grote schrik miste we in de bus
één jongen. Het was Sem, waarvan
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we later hoorde dat hij in de auto
was gestapt bij een leider. Raad eens
welke leider dit was…? Of moeten we
zeggen leidster??
Zoals we in hert stukje van Mees al
zeiden, we hebben ongelofelijk veel
van je genoten. Maar maak het de
volgende keer iets dragelijker voor
de leiders en trek alsjeblieft andere
kleren aan dan je broer!
Veel liefs, Twan en Edo.
Jort Timmer
Onze Jort, de schattigste van de tent.
Althans, dat dachten we. In het begin
vooral een rustige jongen maar nadat
hij een beetje op gang was gekomen
begon hij steeds meer praatjes te
krijgen (wat we niet erg vonden).
Dit begon niet ’s nachts, maar ’s
ochtends zijn tol te eisen. Zo liet
Jort ons weten dat hij wat opstart
problemen had en dat hij liever tot
een uurtje of 10 slaapt. Gelukkig is dit
geen optie op het kamp en wordt hij
door de dag heen steeds gezelliger.
Ook vroegen wij ons af of hij thuis
vaak bananen eet, want hij riep
steeds: ‘’ Wat een lekkere banaantjes
heb je daar!’’. Maar wanneer er fruit
gekozen kon worden ging hij toch
voor de appeltjes.
Door Jort zijn mooie uitspraken kreeg
de hele tent ineens een ingeving voor
de bonteavond act Mop Mop Gas Der
Op. Ook speelde Jort het selectieteam
op de kijkavond helemaal zoek. Wat
moeten we ook zonder jou.
Bedankt Jort voor dit onvergetelijke
kamp! Tot volgend jaar. Jaartje ouder,
maar betekent dit ook een jaartje
wijzer? Want 9 + 10 is geen Twentyone ;)

Boven vlnr: Edo, Twan. Midden vlnr: Jard, Jort, Siem, Sem, Stan, Tom, Mees.
Onder vlnr: Dries, Luuk, Perry.
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Mees en Jard
Wij zitten in tentje 4, de leukste tent!
Zonder gezeur zapkamp overleven in
tentje 4
Altijd gezellig met onze vrienden
Partijtje tegen de selectie op de kijkavond
Kak kak kak schreeuwde Siem
Afwassen!!!
Mees en Jard hebben genoten
Pfoe! Deze dagen waren zwaar
Als je goed kijkt staat er ZAPKAMP!!
Wij vonden het heel leuk, tot volgend jaar!
Jort Timmer
Dit jaar zat ik in tentje 4. En onze leiders
waren Twan en Edo. Op woensdag hebben we veel voetbalspelletjes gedaan. En
een spokentocht. Op donderdag hebben
we gebasketbald en keeperstrefbal gedaan bij het junior college. In de avond
kwamen onze ouders kijken en toen hebben we allemaal spelletjes gedaan. Vrijdag
hebben we in de ochtend allemaal spelletjes gedaan. En op de springkussens gespeeld. Ik schrijf dit op vrijdag middag half
2 en moet straks de halve finale van het
penaltybokaal spelen. Vanavond hebben
we de bonte avond en morgen zwemmen
in het heersdiep. Ik verheug me nu al op
volgend jaar!
Zapkamp 2018
Siem Appelman
Dit jaar zitten we in tentje 4. We moesten
om 10:00 bij zap zijn. Toen gingen we naar
het handbalveld en werden de leiders bekend gemaakt. We kregen Twan en Edo.
Waarmee we voetbalspelletjes gingen
doen. De tweede dag gingen we naar het
junior college. Daar gingen we basketballen en trefbal spelen. Ondertussen waren er bij zap springkussens naar gezet.
Daar gingen we de rest van de middag
en avond op spelen. In de avond kwamen
onze ouders. Vrijdag gingen we spelletjes
doen en in de middag waterspelletjes. Ik
heb veel zin in volgend jaar.
Zapkamp 2018
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Stan de Goede
Dit jaar zitten we in tentje 4 en dat betekend dat we in een tent slapen, onze leiders waren Twan en Edo. Hier komt mijn
dag verslag.
Woensdag: eerst hadden we om 10 uur
aankomst. In de ochtend gingen we voetbalspelletjes doen. In de middag gingen
we daar verder mee. In de avond hadden
we spokentocht, alleen had ik geen lange
broek mee en mocht ik niet door het bos.
Die avond waren we gewoon rustig in de
tent aan het liggen en een beetje aan het
praten. Toen begon Siem de hele tijd te
schreeuwen: kak kak kak kak. Terwijl de
halve tent probeerde te slapen.
Donderdag: gingen we met de bus naar
het junior college en daar gingen we in de
gymzaal met Jeffrey keepertrefbal doen
en kregen we een clinic van de Suns (basketbal). Wat heel zwaar en moeilijk was.
In de middag gingen we nog op de luchttoestellen waar allemaal sop op lag. Die
avond gingen we weer spelletjes doen en
kwamen de ouders.
Vrijdag: vanochtend gingen we weer even
aantal spelletjes doen en in de middag
gaan we daar weer verder mee en in de
avond is de bonte avond en pannenkoeken eten. Ik ga een leuke act doen met
mijn tentje.
Het was een leuk kamp en ik verheug me
op volgend jaar!

ZELF AAN HET

Dries Luuk en Tom
Wij zijn Dries Luuk en Tom en wij schrijven
een ZAPkamp ABC-tje
A Apenstreek.
B Beste tent 4.
C Captain.
D Darten.
E Enge spokentocht.
F Feesten.
G Gek doen.
H Heersdiep.
I Irritant zijn.
J Jel.
K Klieren.
L Leuke spellen.
M Mandjes.
N NIET SLAPEN.
O Oververhit.
P Plagen in de tent.
Q Quiz.
R Ruzie tussen tenten.
S Super kamp.
T Tent.
U Ultra grappig.
V Verkoeling zoeken.
W Water.
X Xenos.
Y Yoghurt.
Z Zuipen.
				
Wij zijn Sem en Perry en zaten dit jaar
in tentje 4 onze leiders waren Edo en
Twan.
Z Zaten in een tent.
A Anders dan de andere keren.
P Paar keer per dag hadden we pauze .
K Kloten bij de andere tenten.
A Alles is gezellig met de groep.
M Mogen om 1 uur niet meer uit de tent.
P Perry en Sem hebben het leuk gehad.
Kortom één top kamp!!!!!!!!!!

Kampblad 22

5
TENT

Joya
TOM

Wij hoorden van velen dat ze
best wat zenuwachtig waren
voor dit kamp. Want wat gaat
er allemaal gebeuren? En wat
gaan we allemaal doen. Niet
alleen jullie maar ook wij waren
best een beetje zenuwachtig.
Het was Tom zijn eerste kamp
en Joya kwam na twee jaar van
afwezigheid weer terug. Wel
hadden wij er ontzettend veel
zin in en wilden we de grootste
feesttent worden van het kamp.
Daardoor hebben wij gekozen
voor dit openingslied. Nu vier
dagen later bleken die zenuwen
nergens voor nodig. Iedereen op
kamp zal namelijk bevestigen
dat wij , tentje 5 de grootste
feesttent aller tijden waren! Dit
komt mede door jullie enorme
positiviteit,
aanstekelijke
enthousiasme en fanatisme.
Wij willen jullie ontzettend
bedanken voor een kamp dat
wij niet snel zullen vergeten.
Wij hebben hieronder nog voor
iedereen een individueel stukje
geschreven zodat het thuisfront
ook kan genieten van jullie
leuke momenten. Echter zullen
we natuurlijk niet alles delen,
want wat er gebeurd is in tentje
5, blijft in tentje 5.
Groetjes en tot volgend jaar!
Tom & Joya

Roy Berbee
Roy is onze bingoman. Zelfs toen
hij besloot dat hij liever thuis sliep
en zijn moeder hem op kwam halen,
had de bingo voorrang. Van de
spanning begon hij zelfs dingen te
eten die hij helemaal niet lekker vindt.
Toen de zoute stokjes kwamen riep
hij namelijk heel hard: BAH!!. Wij
waren toen erg verbaasd dat hij er
vervolgens ééntje probeerde en niet
meer kon stoppen. Daarnaast is Roy
een echte spijkerbroekkoning. Er
gingen al geruchten dat je dit eerder
had gedaan en onmogelijk te verslaan
was. De druk was dus enorm en de
spanning van je gezicht af te lezen.
Toch hield jij je hoofd koel, ging rustig
aan de spijkerbroek hangen en hield
het bijna twee minuten vol!!! Er was
niemand maar dan ook echt niemand
die ook maar in de buurt kwam van
deze tijd. Er werd zelfs geopperd
dat je zo naar het Nederlands
kampioenschap spijkerbroekhangen
zou kunnen. Mocht je dit besluiten
zouden wij graag als trotse leiders
uitgenodigd willen worden en komen
wij uiteraard kijken!
Ruben Schepers
Ruben had wat opstartproblemen
in de tent met allemaal jongens uit
groep zes. Hij zat namelijk in groep 5
en had liever in de zaal geslapen met
zijn vriendjes. Na één nacht in de zaal
kwam hij echter in volle gang, in zijn
onderbroek naar ons gerend. Ruben
had zijn draai gevonden en wilde ook
graag in de tent slapen. Toen Ruben
hoorde dat tentje 1 onze afwas zou
doen, had hij een leuk idee bedacht.
Hij wilde de borden zo vies mogelijk
maken zodat tentje 1 een flinke klus te
wachten stond. Zo gezegd, zo gedaan
en onder leiding van jou begon de
pret. Pindakaas, ketchup, mayonaise,
schuddenbuikjes, hagelslag en boter,
niets werd door jou overgeslagen.
Het was dan ook niet verrassend dat
van alle borden in het kamp de meest
smerige voor jouw neus stond. We
hebben hier ontzettend van genoten
en je was een echte lolbroek in de tent.
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Daarnaast vinden we je ontzettend
stoer, want ondanks dat de meeste
een groep hoger zitten hebben we
hier niks van gemerkt en heb jij jezelf
heel goed staande gehouden tussen
de oudere jongens.
Sven Kapiteijn
Sven leek dit kamp als enige elke dag
een beetje minder moe te worden. Hij
kwam wat moe en stil binnen maar
kreeg met de dag meer praatjes. Zou
dit komen door de enorme hoeveelheid
suiker van je snoepvoorraad. Want
Sven was de meest populaire jongen
van de tent. Zijn apenkoppen vielen
erg in de smaak.Na één dag had hij
echter een groot probleem. Hij had
al zijn apenkoppen al opgegeten!!!
Sven was echter goed voorbereid en
voor de tweede dag had hij een hele
zak blauwe Doritos chips. Hij kreeg
het zelfs voor elkaar om 3 snoepjes
te ruilen voor één chipje. Met het
verschieten schoot Sven niet het verst
van allemaal, maar zeker wel het
hoogst. Hij vloog zo achter de wolken
en we waren hem even kwijt, daarna
landde hij als een raket weer op de
grond. Wij waren ook heel erg blij dat
je het moppenboek van Donald Duck
hebt meegenomen want zo begonnen
de hele tent elke morgen lachend!
Finn onderwater
Finn was de stille kracht van onze
tent. Soms zo stil dat hij het wist te
presteren om twee keer te ontsnappen
aan de afwas. Wel kwamen we er
al snel achter waardoor jij overdag
zo stilletjes was. ’s Nachts kwam jij
namelijk volledig tot leven. De eerste
nacht had je al een challenge bedacht
met Jolie om de hele nacht door te
halen. De challenge was helaas niet
gelukt, maar wel kunnen we zeggen
dat jullie het van vele leiders gewonnen
hebben. Ook was je helemaal in je
element tijdens de basketbal. In onze
ogen leek het alsof je deze sport
heel erg leuk vindt. Je hebt de lengte
en de kwaliteit ervoor en met een
beetje oefenen kan je makkelijk net
zo goed worden als Michael Jordan.

Op de tweede dag in de avond
gingen we Bingo spelen. Jij zat voor
je gevoel heel dichtbij de hoofdprijs.
Dit viel vies tegen toen de leiders jou
vertelden dat je een valse bingo had
en een liedje moest gaan zingen. Je
favoriete `Halverine, gadverdamme´
werd gekozen. Ook veranderde je
gadverdamme dan graag in iets wat
daar op lijkt…. Desondanks was het
een enorm succes en schreeuwde
de hele kantine mee. Bedankt voor je
fanatieke inzet tijdens het hele kamp.
Jolie Wiersma
Jolie jij bent de enige vrouw in onze
groep, maar jij liet het kaas zeker niet
van je brood eten. Wel verzorgden je
het haar van de hele tent. Zelfs Tom
kon er niet aan ontkomen want hij
moest met twee “palmbomen” in zijn
haar lopen. Daarnaast regelden je
de eerste dag al de indeling van de
voetbalteams. Wanneer je ergens
het niet mee eens was zweeg je niet
maar vertelden het aan ons. Jouw
voetbalkwaliteiten waren zeker niet
minder dan de andere jongens. Je hebt
namelijk echt een heel goed schot.
Ook al begon je de eerste dag meteen
je schoenen de schuld te geven. Je
zei namelijk: “ik kan niet voetballen
met deze schoenen”. Dit zat natuurlijk
tussen je oren want het ging gewoon
hartstikke goed. Je bent een dame die
van kattenkwaad houdt en genoeg
energie heeft. Ik weet niet of dit altijd
zo is of dat het door al dat snoep komt
dat je naar binnen werkt. In de eerste
nacht jaagde je er al drie zakken
doorheen. Wel werd je een soms een
beetje moe van al die jongens in het
kamp. Want niet alleen alle jongens
maar ook leiders Roy, Joost, Devlin
en steef waren smoorverliefd op haar
en dat irriteerde af en toe behoorlijk.
We kunnen het niet voorstellen maar
mocht je besluiten volgend jaar niet te
komen hopen we dat je elke morgen
en tijdens de bonte avond langs wilt
komen om ons haar te verzorgen.

Jon Wijnker
Dit stukje heeft ons veruit de meeste
tijd en moeite gekost. Jon wist
namelijk nog precies wat er over hem
was geschreven in de Zapkrant de
afgelopen jaren. Het was altijd heel
erg grappig en goed. Hij verwachtte
dat dit jaar dus ook weer. U begrijpt
wij voelde een grote druk op onze
schouders. Jon beschikt over een
heel sterk hoofd. Dit komt heel goed
van pas bij het koppen maar kan soms
ook drastische gevolgen hebben.
Toen Mats zijn bord namelijk op jouw
hoofd belandde was het niet jouw
hoofd dat zeer deed maar zat er een
scheur in Mats zijn bord. Zoals we
al zeiden een ongekend sterk hoofd.

Lars Nielen
Voor het Zap-kamp was er helaas
iets ongelukkigs gebeurd. Jouw
elleboog was namelijk tijdens de
tennis uit de kom geschoten. Dus
jij betrad het kamp met een arm vol
gips. Wij maakten ons af en toe best
zorgen om dat gips, jijzelf had hier
helemaal geen last van. Voetballen
kon je namelijk makkelijk en ook
met basketballen was het totaal
onnodig om langs de kant te kijken.
Je kreeg gelijk en doordat je arm in
het gips zat heb je uitstekend aan
één van de belangrijkste aspecten
van het basketbal kunnen werken,
de polstechniek. Toen op donderdag
de waterspelen aan de beurt waren
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Boven vlnr: Finn, Mats, Jon, Jayvi, Joya, Jolie. Onder vlnr: Sven, Tom, Ruben,
Wojtek, Lars.

Toen je vrijdagochtend in de kantine
verscheen was je wel opgelucht. Je
had donderdagnacht namelijk iets op
het handbalveld gezien wat wel heel
erg veel weg had van een varken.
Uiteindelijk bleken het gewoon lichtjes
te zijn en had je je voor niets druk
gemaakt. Wij begrepen volkomen dat
het logischer was om een varken in
plaats van een lichtje te verwachten
op het zap-complex. Wij hopen dat
het stukje aan je verwachtingen heeft
voldaan en dat je volgend jaar weer
van de partij bent!
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hadden we al een vervangende
activiteit voor jou bedacht. Dit vond
jij maar grote onzin want je had
speciaal een zak meegenomen
voor je gips. Dus de kookmoeders
werden lief aangekeken en binnen
de kortste keren was Lars op het
schuim springkussen te vinden. De
zak bleek toch iets minder waterdicht
dan gedacht en het gips was op
sommige plekken nat geworden.
Gelukkig viel het mee en was het snel
gedroogd. Toen stonden op vrijdag de
waterspelen op het programma. Weer

was er een vervangende activiteit
bedacht voor jou. Hier kwam niets van
in. Het was weer bloedheet en je had
je laten vertellen dat met vershoudfolie
onder je gips onmogelijk nat kon
worden. Echter was het resultaat nog
meer water op je gips… We snappen
nog steeds niet precies hoe dit
kan?? Wij vonden je een ontzettende
doorzetter en willen je bedanken voor
dit ontzettend leuke kamp!
Mats van Lierop
Tommboy, yogaleraar, matsoematsoe
waren één van de vele bijnamen die jij
kamp had.Jij had de praatjes en veel
grootspraak. Meneer wilden namelijk
vanaf het begin al de aanvoerder
zijn. Vanaf het begin wist hij ook al
de zonnebril van ons te bemachtigen.
Gelukkig wisten we hem de rest van
de dagen beter te verstoppen zodat jij
niet het hele kamp met een zonnebril
op liep. Tot onze verbazing viel het
op dat jij afwassen erg leuk vond.
Je zat namelijk gewoon te smeken
of je mocht afwassen. We weten
niet of dit altijd zo het geval is, maar
anders misschien iets voor thuis
ouders? Je bent een stoere jongen
die zegt wanneer hij iets niet wil. Bij
de spooktocht haakte jij namelijk af,
wat helemaal niet erg is! Wij vonden
het karakter om dat zo te zeggen
in de groep. Ook heb je tent nog
voorzien van een leuk aandenken. De
watervaste stift was in jouw handen
niet volledig veilig. Welk aandenken

je getekend hebt daar zullen we
het maar niet over hebben maar
op handbalkamp zullen ze hier nog
plezier aan beleven. Ook had je een
kast vol met openingszinnen die wij
hier niet zullen noemen. Alle gekheid
op een stokje. Wij zullen nu het kamp
afgelopen is moeten afkicken van
jouw leuke praatjes en jouw leuke
openingszinnen.
Wojtek Wozniak
Onze kleine superster van het team.
Hij liet op zijn eerste kamp, tijdens
penaltybokaal
de
concurrentie
ver achter zich en was de
onbetwiste winnaar. Ook tijdens de
selectiewedstrijd bleef dit talent niet
onopgemerkt door de selectiespelers.
Ze hebben ons laten weten dat ze
graag nog een keer training van
jouw krijgen in die spat zuivere
crosspasses. Dit geheime wapen
is ook door de hoofdtrainer van Zap
1 niet onopgemerkt gebleven. Hij
hoopt dat je nog heel lang bij Zap
blijft voetballen want zulke talentvolle
spelers heeft hij graag in zijn selectie.
Wel denken wij te begrijpen hoe je zo
talentvol bent gekomen. Je vertelde
namelijk vol trots dat je thuis bijna een
compleet voetbalelftal hebt om mee
te oefenen. Want met zes broers en
één zusje is er altijd wel iemand die
zin heeft om te voetballen. Daarnaast
willen we je nog enorm prijzen om je
sportiviteit. Jij maakt excuses voor
een verkeerde pass, bent totaal
niet egoïstisch en was enthousiast
en fanatiek met alle spellen die we
deden. Wij hopen dat we je volgend
jaar weer zien en anders komen we
je over tien jaar zeker bewonderen
langs de lijn bij ZAP 1!
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Jayvi Synke
Jayvi, oftewel de free-runner van de
groep. Op een voetbalkamp, zoals nu
bij ZAP bezig was, is het natuurlijk niet
ideaal om deze free run kwaliteiten
van je te benutten. Tot dat er op de
tweede dag opeens luchtkussens op
de grasmat van ZAP verschenen. Op
de stormbaan konden we je namelijk
zien presteren tijdens een lekker
potje “tikkertje”. Je sprong van hot
naar her en bent amper de tikker
geweest. Dit was erg vermakelijk om
te zien voor ons. Elke avond sliep jij
heerlijk thuis. Je mist dan misschien
wel de tent gezelligheid in de avond,
maar daarnaast heb je ook goede
slaapnachten gemaakt wat er voor
zorgden dat we je maximaal konden
zien presteren tijdens de spellen en
altijd positief was. Naast de goede
nachtrust die je hebt gekregen heb je
ook de onweer en regenbuien gemist.
Toch hield je thuis alles ook goed
in de gaten. Op woensdag kregen
we van tent 3 namelijk te horen dat
ze ’s avonds de aanval op onze tent
zouden inzetten. Toen jij ’s morgens
weer op het kamp verscheen had je
het over een flinke aanval. Thuis had
je namelijk de gastoeters en zelfs
vuurwerk gehoord. Wij willen eindigen
met een tip, om naast het free runnen
ook een carrière in de voetbal te gaan
beginnen. Je hebt er de kwaliteiten
voor. Mocht je deze tip niet opvolgen
dan hopen we wel dat je volgend jaar
weer naar voetbalkamp komt!

Wat vonden jullie leuk aan kamp?
Het schuimluchtkussen en dat de
brandweer kwam spuiten.
Waar keken/kijken jullie het meest naar
uit?
We keken ui naar bonte avond.
Wat heb je meegemaakt wat echt te gek
was
Het luchtkussen waar je op kan schieten
met een bal en het schuim kussen waar je
heel erg op uitglijdt.
Jayvi en Finn
Ik vond kamp leuk.
Er waren allemaal leuke spelletjes.
Ik vond lasergamen vooral leuk omdat ik
dat gewoon het leukst vind.
Ik ben ook captain geweest.
We hebben ook een basketballclinic
gehad.
De patat vond ik het lekkerst.
Ook zat ik helemaal onder het schuim.
Lars
Wat vond je het leukst aan het kamp?
We vonden lasergamen echt heel leuk!
Daarnaast vonden we op het springkussen
met soap ook heel erg leuk. Er was heel
veel zeep en daardoor kon je lekker
glijden.
Waar keken/kijken jullie het meest naar
uit?
Ruben: Ik kijk heel erg uit naar het
zwemmen in Den Helder.
Sven: Ik kijk uit naar op de stormbaan
gaan.
Wat heb je meegemaakt wat echt te gek
was?
Ruben: Ik vond de spooktocht echt leuk,
maar ook wel een beetje eng
Sven: Ik vond niks leuk.
Ruben en Sven
Ik vond voetbalkamp leuk, omdat er waren
grappige dingen gebeurt, zoals Devlin en
Joya samen in bed lagen en in Toms bed
bed een party popper laten knallen.
Het leukste vond ik de spelletjes en de
Bonte avond.
De jongens waren soms wel heel
vervelend.
Mijn favoriete leider is van de meiden
Jackie en Joya en van de jongens Edo,
Tom en Devlin.
Groetjes Jolie Wiersma
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De eerste keer in de tent slapen vond ik
leuk en gezellig.
Ik vond het niet leuk dat tentje drie ons de
eerste nacht ging klieren.
De spokentocht vond ik niet echt spannend
en moet volgend jaar beter.
Het lasergamen en het keeperstrefballen
vond ik het leukst.
In de tent moet het wel ietsje kouder maar
ik weet niet wat we daar tegen moeten
doen.
Ik zou volgend jaar Job en Joost wel als
leider willen.
De yellen van onze tent vond ik soms
goed en soms wat minder.
Richard zijn limo was erg lekker.
De halvarine alleen niet zo.
Groetjes Jon WIjnker

Een gesprekje tussen Roy en Wojtek
over voetbalkamp
Wat vond je het allerleukste?
Wojtek: Ik vond het springkussen het
allerleukste. Omdat je daar heel erg leuk
kon glijden. Ik gleed ook elke keer steeds
uit.
Roy: Het springkussen vond ik ook het
leukste en de stormbaan.
Beide: Het dartbord vonden wij ook heel
erg leuk om punten te schieten.
Wojtek: Mijn eerste kamp vond ik heel
leuk zo kan ik ook meer kennismaken.
Roy: Ik vond het heel gezellig dat je bij ons
in de tent was.
Wojtek; Wat ik grappig vond is dat ik
een keer op het springkussen zat en hij
helemaal niet glad was en toch gleed ik
uit.
Roy: Dat dartbordspel vond ik grappig
want soms schoot je zo hard dat de bal
niet bleef plakken.
Roy: Ik heb heel erg zin in de bonte avond
omdat het heel erg grappig is.
Wojtek: Ik ook en omdat we een grappig
toneelstukje gaan doen.
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ZELF AAN HET

Roy: Jaa onze yoga acht.
Wojtek: Het zou wel leuker zijn als we een
groter zwembad hebben en dat we hem
een beetje schoon houden. Hij is nu een
beetje vies net als slootwater.
Roy: Ik zou het wel leuk vinden als er nog
een paar springkussens bijkomen.
Wojtek: Ik hoop dat er ook meer andere
sporten komen zoals volleybal dan kom ik
volgend jaar zeker weer terug.
Roy: Ik bedenk altijd op het laatste
moment dus misschien kom ik terug!

Het schuim en de bal vond ik het leukst.
Steef ging mij de hele tijd omgooien met
die bal.
In de tent waren de muggen heel erg
vervelend.
Volgend jaar wil ik Job graag als leider.
De bingo was een beetje saai maar ik heb
wel heel erg zin in de bingo.
Dyllan, Twan en Tom onder de meel vond
ik erg grappig.
Volgend jaar moeten de andere leiders
meer om hun tenten gaan letten zodat ze
tentje vijf niet meer pesten.
Ik had patatje joppie chips mee, rode drop
veters en red band winegums mee en dat
heb ik bijna allemaal opgegeten.
Ook het snoep dat ik gekocht heb, heb ik
helemaal opgegeten.
Ik vond het jammer dat ik elke keer mijn
handdoek vergeet.
Ik heb voor de rest niks meer te vertellen.
Mats
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Roy

Demi

Wij, Roy en Demi hadden de
eer om vier dagen feest te
mogen vieren met jullie als
tent 6. Vanaf moment één was
de sfeer in de groep goed en
vormden we ook echt een
tent met elkaar. De eerste
regel die wij bespraken was
een belangrijke regel: Tent 6
heeft geen regels. Deze regel
beviel jullie wel. Ook al vond
leidster Demi dat jullie wel
elke avond moesten douchen
en tandenpoetsen, waren er
verder geen regels. Jongens,
wij hebben een onwijs leuk
kamp met jullie gehad en dan
ook zeer genoten van jullie
allemaal, stuk voor stuk.
Tot volgend jaar!
Groetjes Roy en Demi

Jordy
Mocht een dag aanvoerder zijn van
de tent, waarop hij zei; ‘Ik kan echt
niet praten of bespreken, maar goed
ik doe het wel’. Toch gaf hij op de
dag van aanvoerder aan dat hij het
toch aan iemand anders wilde geven.
Vroeg tijdens het ontbijt of hij als het
pak schuddebuikjes over was mee
naar huis mocht nemen. Op de vraag
of hij thuis geen schuddebuikjes
heeft zei hij; jawel maar lekker toch,
extra. Ook is gebleken dat Jordy het
schieten niet van zijn vaders kant af
komt want jordy schoot vele malen
beter dan zijn oude heer
Leco
Leco zijn plan was om tijdens het
kamp thuis te gaan slapen. Maar na
twee minuten kamp was hij al overstag
en zei; ‘Breng mijn slaapspullen
maar mam, ik slaap hier’. Tegen zijn
leiders zei Leco; Ik moet echt even
wat vertellen, nou vertel Leco? Er
zat echt iets heets in mijn eten. Oh
en nu? Niks hoor wilde het gewoon
zeggen. Vroeg uit zichzelf of hij
mocht helpen met afwassen. Wij zijn
benieuwd of je dat thuis doorzet. De
hittegolf kwam wel als een klap aan
voor Leco want vanaf dag 1 had
Leco het constant heet en zijn voeten
waren al na minuut 1 kapot. Ook had
Leco de nodige moppen te vertellen
in de bus waar vooral leiders Roy en
Ruud enorm veel schik om hadden.
Leco kan soms wat dromerig zijn want
tijdens bingo bleek zijn bingo vals te
zijn. Sportief nam hij het op door op
een onbewoond eiland te zingen.
Later toen hij wel bingo had won hij
een blikje energy. De volgende dag
voor het sporten een slokje. “Leco wat
ben je nu na die slok?” zijn antwoord
was:
” Vervelend”. Heerlijke
zelfkennis.
Mylan
Mylan verloor zijn tand op het A veld.
Tja.. Vind deze dan maar eens.
Ik ga echt niet mee met de spokentocht
hoor, dan wordt je vies en ik haat vies
zijn. Toen hij ’s avonds toch thuis
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wilde slapen en zijn tandenborstel
niet kon vinden was hij teleurgesteld.
Mijn tanden moeten goed blijven en
nu kan ik ze niet poetsen.. Mylan
wilde eerst graag blijven slapen maar
bedacht zich later toch. Thuis slapen
is ook veel lekkerder. Dag 1 was dat
half 2, vaders precies op tijd voor de
bitterballen, helaas was dit dag 2 al om
half 11. Ook opvallend is de voorliefde
voor een specifiek merk trekkers. De
Massey Ferguson trekkers van de
speeltuin zijn niet goed.
Sem
‘Mam, hoe laat ben je hier
morgenochtend? Dan kan je mijn
haar even doen. Anders zit er één
pluk links en de ander naar rechts.
Klein beetje ijdel maar, van wie zou hij
dat nou hebben…
Leidster Jackie heeft mooie borstjes
volgens Sem.
Zoals bij elk onderdeel is Sem
fanatiek maar ook bij basketbal is
een valse start niet eerlijk. Door dat
fanatieke was Sem wel de enige die
bij het reuzen voetbaldarten de roos
wist te raken. Waar Sem ook graag
profiteert is zijn moeder, een busje
pringels op dag 2 toegestopt krijgen
en een nieuw tenue. Hadden wij maar
zo’n moeder…
Mats
Mats zei na een uur kamp al; ‘Mogen
we nu dan even naar bed? Ik ben
zoooo moe’.
Heeft de spokentocht zonder angst
doorstaan, bikkel. Mats was op dag 2
al door een stapel van 8 onderbroeken
heen!!!! Deze mooiboy denkt echt aan
zijn hygiëne. Moeders checken en er
waren er nog 4 over. Onderdeel van
je versiertraining mats? Mats let goed
op zijn uiterlijk, waar alle jongens
gelijk na het opstaan naar het ontbijt
sprinten vindt Mats het belangrijk om
eerst zijn haar even netjes te doen.
Ook een traktatie ontvangen van Roy
omdat die hem elke keer thijs noemde

Kane
Wij zijn geen schatjes zei Kane toen
Demi de tent schatjes noemde.
Schatje zeg je tegen baby’s en dat
zijn wij dus echt niet.
Shirt uit en zwaaien klonk door de
speakers. Iedereen mee doen zei
Kane, maar nee Demi jij niet, jij hebt
hangtieten. Kane is een echt een
rasvoetballer samen met zijn maatje
Sem altijd met een bal in de weer.
Toekomst in ZAP 1? Ik denk het wel
en dan wint er geen enkel tentje een
potje tijdens selectievoetballer want
Kane gaat altijd voor de winst. Ook dat
was te zien bij het punten schieten,
maximaal haalbare score: 30 punten.
Kane na 3 losjes geschoten pogingen:
30 punten. Ook het rondje A-veld
behaalde Kane de zege door met een
bizarre eindsprint Giel af te troeven.
Mike
Dag 2 was Mike aanvoerder van de
tent. Hij had wel een opmerking voor
de organisatie. De aanvoerdersband
mag wat kleiner, deze zakt de hele tijd
af aldus Mike. Zijn aanvoerderschap
was sowieso iets wat hij zeer serieus
nam. Een stukje film missen om
een
aanvoerdersvergadering
te
doen? Natuurlijk ga is vergaderen!
Wij hebben ook altijd al eens een
vergadering in onderbroek willen
doen maar nooit gedurfd. Mike kan
dit van zijn Bucketlist afstrepen! Mike
de beleefdheid zelve vraagt altijd
voordat hij wat gaat doen of het wel
mag. Maar 3 keer in een half uur
vragen of je naar de WC mag terwijl
het antwoord elke keer ja was en dan
vervolgens 10 minuten later weer
vragen is misschien wat veel.
Jeremy
Liep de spokentocht helemaal uit en
dat zonder angst. Bikkel.
Was
enthousiast
over
de
basketbalochtend. ‘Yeah’ riep hij.
Helaas niet gelijk kunnen beginnen
omdat zijn voorbereiding wat minder

was. Veters niet vast. Was erg fanatiek
met de bingo. Hij moest en zou het
snoepzakje winnen. Echter werd dit
geen snoepzakje maar een grote zak
chips. Die ging natuurlijk gelijk open
tijdens de film daarna. Waar Jeremy
extreem goed in is, is spijkerbroek
hangen. Hopen dat hij dat niet geleerd
heeft tijdens het boodschappen doen
met zijn moeder want hij zette verre
weg de beste tijd neer.
Toon
Zelf insmeren neemt Toon serieus.
Spierwit dat hij was. Veiligheid voor
alles. Tijdens het selectievoetbal
ontpopte Toon zich tot 1 van de
sleutelspelers van de klinkende
overwinning op
ZAP 1!!!! Toon
opperde zichzelf als middenvelder
en dat was een uitstekende plek voor
Toon! Paar lekkere steekballen en al
snel op voorsprong. De “toon” was
gelijk gezet. Ook houdt Toon wel van
klieren met eten. Tentje 1 moest voor
heel ZAP-kamp afwassen. Leiders
zeiden voor de grap maak je bord
vies. Leverde een hilarisch resultaat
op en Toon spande de kroon met
meest smerige bord een combi van
hagelslag, ketchup, mayo, water,
pindakaas, chocopasta en gekleurde
muisjes (we denken dat dit de
ingredienten waren want dit was alles
wat op tafel stond maar niet meer
goed te zien) Dit mag je waarschijnlijk
niet thuis doen hoor Toon.

Giel
Giel heeft het enorme geluk dat hij de
leukste leiders van voetbalkamp al 2
keer gehad heeft, in die paar jaartjes
dat hij naar voetbalkamp gaat. “Ik heb
Roy al 2 keer gehad, ik heb Demi al 2
keer gehad en Jackie al 2 keer gehad”.
Maar wij zijn juist degene die geluk
hebben met al 2 keer een Giel Tiel in
de tent te hebben gehad, want wat
een heerlijk ventje ben je ook. Dit kan
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ook slechts een wolf in schaapskleren
zijn want Giel liet wel duidelijk merken
dat Demi de slechtste van de tent
was. Niet heel aardig om te zeggen.
Waar Giel erg goed in is, is sprinten
een seconde sneller over 60 meter is
niet niks. Het rondje A-veld net niet
eerste.
John
Insmeren kon John prima. Ik doe het
zelf dan is het tenminste zeker goed.
Zo gaat het ook met keepen bij de
voetbalpartijtjes. Maar ook bij het
trefballen met keepers. Uitstekende
doelman die niet bang is om te duiken.
Tijdens het selectievoetbal zocht Roy
dus een extreem goede doelman,
zoektocht eindigde bij John. Dit was
een goede zet want John pakte de
ene na de andere bal van de spitsen
van ZAP 1!!!! Daarnaast was John
degene met een uitstekende trap
richting de spitsen die de verdediging
gelijk deed bibberen. Volgens leidster
Jackie van Tent 7 is John wat brutaler
dan vorig jaar. Is ons niet opgevallen
want John luistert prima en doet alles
fanatiek mee.

6

Noud
De warming up tijdens de basketbal
is niks voor Noud, dus die heeft hij
zo snel mogelijk en iet wat slordig
afgerond. Maar later liet hij zien dat
de N in NBA voor Noud had moeten
staan. Dribbelen, gooien, het ging
Noud goed af. Tijdens de sportdag
was Noud meer onder de indruk van
het a veld dan dat hij een tijd wilde
neerzetten. Alles was mooi om hem
heen. Maar oh ja, ik was een rondje
aan het rennen bedacht hij later. Het
parcours dribbelen begon goed bij
Noud, tot hij een pylon over sloeg en
straftijd incasseerde. Hij was wel zo
eerlijk om daarna niet 1 maar wel 2
keer de bal naast de finish de passen
waardoor de leiding vond dat de
strafseconde niet meer telde.

Boven vlnr: Demi, Roy. Midden vlnr: Leco, Mike, Toon, Jeremy, Giel, Kane, John,
Mats. Onder vlnr: Jordie, Sem, Milan, Noud.
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Toon, Mike en Giel
Springkussens waren heel leuk. Basketball
was ook leuk want je kon veel leren en je
kreeg er balgevoel van en dat je het later
goed kan weet je dan zeker. En het is in
Julianadorp. Penaltybokaal was mooi en
het wandelvoetbal. De leiders zijn Roy en
Demi zijn aardig, grappig en we hebben
leuke yellen. Lasergamen is leuk en het
slagbal met voeten en hindernissen was
leuk. Toon, Mike, Giel, Jeremy, Mats,
John, Kane, Noud, Mylan, Sem, Leco,
Jordy zitten in tent 6. Hele leuke en
gezellige groep.
de
Er ligt een patatje in de hoek van een
ronde kamer
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wel. We hebben ook gelasergamed. Niet
goed geslapen door de film die gaf te veel
licht. Leiders zijn leuk, en tentje 6 ook. We
zitten met goede vrienden en we kunnen
voetballen in de zaal.
Een mop:
Waarom ligt de bakker in het ziekenhuis?
Hij is gebeten door een tijgerbrood
Kane en John
We doen allemaal leuke dingen.
Lasergamen, springkussens, de film
goeie film, in de zaal gevoetbald.
Keepertrefbal in Julianadorp was leuker
dan basketballen. Trainer van ZAP 1 was
goed. Veel gevoetbald en watergevechten
gehouden. Schotbal met hindernissen is
leuker dan zonder hindernissen. Eten was
lekker vooral de saté en macaroni. Leiders
zijn heeeeeeeeeel leuk. We hebben een
leuke groep. Richard de limonademan is
goed en leuk.
Een mop:
Wie kent er nog een mop?
Twee ti*ten in een envelop met een pi*mel
er bovenop

6

Sem en Jordy
We vinden het penalty schieten leuk omdat
je dan prijzen kan winnen. De spokentocht
was leuk Jordy heeft die gelopen was wel
een beetje eng. Er stonden springkussens
met schuim waar je vet op kon glijden.
Sem: Ajax kijken was leuk. Jordy: Ajax
kijken niet leuk. Film was leuk. Trainer
van ZAP 1 was leuk want die had bij
veel clubs gespeeld en is nu bij ZAP en
dat was leerzaam. Hij was ook aardig.
Basketball was niet zo leuk maar trefbal
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Leco, Jeremy en Mats
We hebben samen de spokentocht
gelopen en dat was leuk. We liepen hem
helemaal af, het spook bij de brug was eng
en één op het weiland stak vuurwerk af. We
vonden het leuk dat we met Roy en Demi
op voetbalkamp waren. We hebben met
water gespeeld en met brandweerslangen
gespoten. Het diploma halen was leuk om
te doen. Eten is heerlijk Leco en Jeremy
vonden de patat het lekkerste en Mats de
pannenkoeken. Volgend jaar willen we
weer lasergamen.
Een mop:
Wat moet je doen als er een olifant op je
horloge zit?
De horlogemaker bellen.
Noud
De springkussens zijn leuk en het slapen
vooral het opblijven. Alle spelletjes
zijn het leukst. Leiders zijn lief en leuk.
Lasergamen was cool. Waterspellen ook.
Al het eten is lekker en al het drinken ook.
Met name het koude water.
Een mop:
Noud wist even geen mop te verzinnen
want hij wilde liever met de luchtkussens
spelen.
Mylan
Stormbaan was het leukste wat er was.
Brandweer spuiten was leuk want dan
kon je water spuiten. Lasergamen moet
volgend jaar weer. Eten is allemaal goed
het broodje frikandel vond ik echt lekker
en het broodje hamburger ook. Het water
glijden is ook leuk. Ik had de beste leiders
van het kamp.
Een mop:
2 ti*ten in een envelop met een postzegel
erop.
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MITCH
JON

Jackie

Wij, Mitch, Jon en Jackie,
kregen tentje 7 onder ons
hoede. De jongste ZAPtalenten. Een tent vol met
13
ongelofelijk,
leuke,
jonge jongens voor wie
niks te gek was. Ondanks
de verschrikkelijk warme
temperaturen hebben wij alle
spellen met heel veel plezier
en veel water kunnen spelen.
Wij hebben in ieder geval
onwijs genoten van deze
sportieve, fanatieke maar
vooral lieve jongens! Wij
zeggen; tot volgend jaar

Alex van Weerdenburg
Onze kleine Lil Kleine, kende alle
nummers feilloos meezingen maar
ook Alex heeft zijn favorieten dit
was duidelijk “Loterij” aldus Alex.
Alex heeft een kiezelhard schot. Hij
schoot 5 van zijn 6 penaltys raak en
kwam daarmee in de finale van het
penaltybokaal. Zijn harde schot kwam
ook goed van pas bij het levensgrote
dartbord. Met groot gemak schoot
hij de ballen vanaf de grond richting
de “dubbel 20”, maar dan wel liever
even van verder weg als dat mocht
want dan kon hij harder. Wij hebben
begrepen dat Alex gaat verhuizen en
zijn bang dat dit dan wel eens zijn
laatste jaar ZAPkamp zou kunnen
zijn Dit zouden wij echt super jammer
vinden en hopen dus dat de ouders
van Alex zich nog gaan bedenken.
Alex heeft ook de leiders nog een
handje geholpen met het op eten van
het witte brood van de leiderstafel,
omdat dat thuis nooit mag. Bedankt
Alex!
Jack Duijnhoven
Terwijl vrijwel alle kinderen uit tent
7 zich dol vermaakte op het grote
springkussen met heel veel zeepsop,
ging Jack veel liever gewoon met een
bal op doel schieten. Het is tenslotte
toch een VOETBALkamp. Dat
voetballen kwam vervolgens tijdens
het Brandweervoetballen weer op de
2de plek, want het is veel mooier om
brandweerman Tinus te helpen met de
grote brandweerspuit. Mooi man! Jack
is een echt loper, rende het allersnelst
zijn rondje om het A-VELD en ook de
sprint ging in een recordtijd! Wat ook
vaak in een recordtijd gaat bij Jack,
is het terugvinden van zogenaamde
spullen die kwijt zijn. Meestal vraagt hij
dit namelijk aan leider Jon die dan aan
hem vraagt of hij al in de kleedkamer
heeft gekeken.. en verrek, elke keer
weer in de kleedkamer. Volgend jaar
daar maar je spullen Jack?
Jurre Smit
Jurre “Jackson” Smit zoals Jurre bij
ons in de tent genoemd werd. Deze
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naam heeft Jurre verkregen nadat hij
bij elk behaalde honk met schotbal
een dansje deed. En heel toevallig
kon leidster Jackie en leider Mitch dit
dansje ook waardoor we lekker samen
konden dansen als Michael Jackson.
Ook maar een nummertje van
Michael op de bonte avond volgend
jaar Jurre? Jurre denkt goed om zijn
medemens.. Toen Leidster Jackie
kurkdroog wou gaan buikschuiven
tijdens de kijkavond, zorgde Jurre er
wel even voor dat ook Jackie volledig
was ingesmeerd met Zeep. Echt
volledig waarbij geen ronding werd
overgeslagen.
Jurre vroeg zich tijdens het avondeten
op de vrijdag af of de pannenkoeken
die avond wel behoorde tot het
avondeten. Wij begrijpen het wel
hoor, al dat dunne meel op je bord vult
natuurlijk nooit!
Just Alkemade
Tentje 7 was dit jaar de tent met de
jongste kinderen.. maar ook de jongste
tent moet een jongste kind hebben.
Dit jaar was dat Just Alkemade. We
noemen hem bewust de jongste want
van klein kunnen we niet spreken
met schoenmaat 34. Ondanks dat
hij dat de jongste is was Just een
uitschieter in positieve zin! In een
potje Laser gamen tegen de leiders
wist Just als laatste over te blijven
tegen leider Jon en Mitch, maar een
makkie werd het zeker niet. Bij het
kruipdoor – sluipdoor was Just haast
ongrijpbaar. Haast, want wij wonnen
natuurlijk :D. Op donderdag was Just
de hele dag te vinden op het zeepsop
springkussen. Zo lang dat zijn ogen
rood zagen. De volgende dag kwam
kookmoeder Dionne met het geniale
idee om Just een mega stoere duikbril
te laten dragen. Hiermee kon hij zelfs
door al het sop heen kijken zonder
rode ogen en was hij niet meer van
het zeepsop kussen te krijgen.
Luca Beelen
Luca kwam halverwege de eerste
dag beteuterd naar leidster Jackie
gelopen, omdat hij geen avondeten

mee had gekregen van papa en
mama. Gelukkig kon Jackie Luca al
snel geruststellen door te zeggen dat
de kookmoeders het allemaal super
regelen. Toen “hoofdleider Steef”
door de microfoon schreeuwde dat
we moesten gaan smeren omdat het
vanmiddag wel 65 graden kon gaan
worden, dacht Luca dat dat niet zou
kunnen. Zelfs in de woestijn is het niet
zo warm! Tijdens een fanatiek potje
voetballen ging Luca met een op het
oog “zware” blessure naar de kant
waar leidster Jackie hem al met open
armen stond op te wachten. Gaat
het? “ Nou als je een kusje wilt geven
op mijn enkel kan ik snel weer verder”
luide het antwoord van Luca. Helaas
hebben we Luca maar 2 dagen van
het kamp mogen meemaken omdat
hij lekker op vakantie ging. Voor
volgend jaar zou hij het leuk vinden
als hij het hele kamp kan afmaken
papa en mama.
Luuk Duineveld
Aanvoerder en goed aanwezig op de
aanvoerdersvergadering. Gezellige
prater, waar je naast wil zitten met
eten. Won met 4 tegen 4 lasergamen
in het team bij leider Jon waarbij Luuk
de tactiek van te voren al volledig had
uitgedacht. Op het moment dat wij
pannenkoeken gingen eten was daar
het moment van Luuk aangebroken.
Want was is dat een lekkere
uitgebreide eter. In alle opzichten. Hij
eet niet alleen veel, Luuk eet namelijk
stroop en suiker op zijn pannenkoek,
maar hij eet ook niet alleen met zijn
mond. Want Luuk gebruikt dus zijn
hele gezicht om zijn ijsje op te eten.
Zelfs de oren hadden wat ijs nodig
volgens Luuk!
Wij hebben ons erg met je vermaakt
en hopen dat je volgend jaar nog
meer humor bezit dan je al hebt :P.
Mason van Haaster
Mason kwam ook dit jaar weer in een
Feyenoord tenue naar ZAPKAMP
en had zelf natuurlijk geen andere
shirts meegenomen. Dit is toch wel
iets waar een hoop leiders moeite

mee hebben hoor Mason. Gelukkig
maakte je dat voor vele weer
helemaal goed nadat je ook vrolijk in
je Feyenoord shirt AJAX stond aan
te moedigen. Je bent gewoon een
liefhebber he Mason? Nadat leider
Tom met een heel groot rood hartje
door de kantine liep, vond Mason hem
maar een grote Loser. Vergeet niet
Mason, ons openingsliedje? Er hangt
liefde in de lucht. Mason heeft staan
vlammen tijdens de spellenronde op
de kijkavond, vol gas buikschuiven,
vader even helpen met die grote
brandweerslang en was uiteindelijk
niet te houden voor de selectiespelers
van ZAP 1; TOPSCORDER!

drukken. Laat dat tent 7 niet 2x horen.
Iedereen ging los, behalve Melvin.
Die wilde dat dus echt niet doen.
Misschien als je broer Ruben het
deed hadden we meer kans gehad…
een idee voor volgend jaar?

7

Seth Klos
Seth kon zich vlak voor het eerste
avondmaal niet meer inhouden, net
als alle kinderen werd er met mes en
vork geslagen op de tafel.. tenminste,
meestal op de tafel, want Seth beukte
meteen zijn bord door de midden.
Seth is een echte AJAX fan. Dat
straalt ervanaf door zijn veel gedragen
ajaxshirt. Toch wist Seth leider Mitch
ook moeiteloos te vertellen hoeveel

Boven vlnr: Luuk, Mason, Just, Jon, Tygo, Mitch, Jackie, Seth, Alex. Onder vlnr:
Jack, Tim, Waylon, Twan, Jurre, Melvin, Luca.

Melvin Schepers
Druk en middenin een fanatiek
wedstrijdje voetballen kwam Melvin
naar de kant gelopen. Niet om
zich te laten insmeren of om water
te drinken, nee Melvin zag een
vlinder waar hij vervolgens wel 2
minuten door gefascineerd was. Een
onderdeel op de vrijdagochtend was
het spijkerbroekhangen, Melvin zat
het allemaal eens even te bekijken
tot hij een geniaal idee kreeg; Melvin
denkt, als ik nou mijn schoenen uit
doe, dan ben ik veel lichter! Geniaal
Melvin, en wat een toptijd! Wij hebben
ook gemerkt dat Melvin totaal geen
meeloper is. De leiding vroeg zich af
wie zijn ijsje op zijn neus durfde te
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keer AJAX al kampioen was geworden
en dat ze daarom die 3 sterren op het
shirt hebben. Seth heeft vanuit thuis
een heerlijk luchtbedje meegekregen.
Meestal gebruikt iedereen die om
lekker op te liggen maar het maakt
Seth niet zoveel uit, de ene nacht lag
alleen zijn linkerbeen op het luchtbed,
de tweede nacht lag hij alleen met zijn
bovenlichaam op zijn luchtbed.
Tim van Kuijeren
Tim is een heerlijk doening mannetje
in de tent. Veel grapjes, praatjes
en nieuwtjes. Zeker als de muziek
aangaat is Tim niet meer te houden.
Hij doet ook regelmatig de Billen
boogie dans met (kook)moeder

Corina. Zo vertelde hij zelf, maar dat
hebben wij deze dagen dan weer niet
gezien. Tijdens de snoepverkoop
haalde Tim een grote zak snoep,
betaalde, kreeg wisselgeld en at hem
vervolgens in 1 keer helemaal leeg.
De honger was niet gestild.
Tim
pakte opnieuw zijn portemonnee, ging
opnieuw naar de kantine en kocht
opnieuw een zak snoep. Ik heb weer
wisselgeld gekregen schreeuwde
Tim terwijl hij super verbaasd keek.
De potjes Lasergamen gaan er op
het zapkamp altijd zeer fanatiek aan
toe. Lekker rennen en proberen de
andere zo snel mogelijk naar de bank
te sturen. Tim niet. Tim kwam altijd
vragen of we ook de lichtjes wouden
aanzetten in het speelveld. Daar kon
je dan lekker op schieten en dan werd
hij jou eigen kleur…
Twan de Graaf
Twan was dit jaar weer terug op
zapkamp. Tentje 7 na hij vorig jaar
in tentje 8 zat. Hij zou het de leiders
wel even vertellen, want ook dit jaar
heeft het zapkamp geen regels. Met
het penalty schieten wist Twan keeper
Koos van Treuren (oud keeper van
ZAP 1) te foppen. De aanloop perfect,
het schot zou komen, maar het schot
kwam niet. Twan stopte echt vlak
voor zijn schot en keeper Koos stond

op het verkeerde been. Vervolgens
begint Twan hard richting de keeper te
lachen om vervolgens de bal langs de
keeper te spelen die natuurlijk volledig
uit zijn concentratie was. Heerlijke
trucs Twan, hier houden we van!
Twan heeft een enorme “kast”. Dit is
straattaal voor zeer gespierde torso,
wat dan ook wel weer buik genoemd
wordt. Tijdens het spijkerbroek
hangen kwam het er allemaal uit, met
een speciale techniek, de benen in de
lucht deed hij de leiders en kampstaf
verbazen.
Tygo Leijen
Tygo is pijlsnel tijdens de slalom, 49
graden in de brandende zon maakt
allemaal niet uit. Tygo ging ervoor..
Tweebenig door de slalom, volgas
3 rondjes rond de pylon om tijdens
het eindsprintje iedereen zijn tijd
te vernietigen. Toen hij klaar was,
en die 49 graden toch wel warm
bleek, vond Tygo een geel ballennet.
Deze kon hij mooi als gave Cape
gebruiken.
Een verdwaalde pylon
op zijn hoofd maakte de outfit af die
hem tegen de zon kon beschermen.
Slim gedaan hoor Tygo! Tijdens het
laatste avondmaal zat Tygo in zijn
energiespaarstand. Hij ging zichzelf
namelijk goed opladen voor de bonte
avond. Hij zat onderuit gezakt op zijn
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stoel en met zijn vingers in zijn oren
van het kabaal. Goede mentale
voorbereiding om vol te genieten op
de bonte avond.
Waylon Baede
Het is op het zapkamp altijd
gebruikelijk dat de kinderen een
lunchpakket meenemen voor de
eerste middaglunch. Het lunchpakket
van Waylon bestond dit jaar uit 6
croissants en 2 saucijzenbroodjes.
Iets wat wij met onze jaren zapkamp
ervaring toch nog niet eerder
hebben gezien. Met zulk warm
weer als de afgelopen dagen is het
super belangrijk om veel te drinken,
maar ook zeker om je goed in te
smeren. En zeker voor dat laatste
was Waylon niet te beroerd. Zonder
moeite smeerde hij de vrouwelijke
leiders even in met Sop, ook op
de minder gebruikelijke plaatsen
:D. Waylon was onze topschutter
tijdens het penaltybokaal. 6 uit 6
tegen toch zeer goede keepers, niet
gek hoor Waylon. Je hebt gewoon
een beker mee naar huis genomen.
Je zelfvertrouwen groeide ook. In
het partijtje dat volgde tegen de
selectie van ZAP 1 zou je er ook wel
even 6 maken, die konden tenslotte
niet veel beter zijn als die keepers
waarbij hij gescoord had.
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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.
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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.
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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.

KAMPLIED

BOYD
JOOST

Ruud
Refrein:

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

De hitte dit jaar
Wat was dat een ramp
Dit jaar geen voetbal
Maar saunakamp

Roy had ook sjans
Dat liep anders af
Zag haar weer lopen
Maar wie is die gast?

HALVERINE
GATVERDAMME
GATVERDAMME
HALVERINE (2x)

Drinken en Smeren
Wat was het toch heet
Het moest wel gebeuren
Want anders een kreeft

Refrein

Refrein

Refrein

Lekker bespreken
Met flessen rosé
Vraag aan Corina
Een schaafwond of twee

Wout op de kermis
Te dansen met Loïs
Bewegen doe je zo
Maar niet bij de boys

Doke op kijkavond
Twan ga je mee?
Nee mam ben leider
Nog een dag of twee

Zwarte tulpies te drummen
Wat was het toch heet
Kookmoeders nat
Maar niet van het zweet

Geen probleem Jackie
Al slaap je niet mee
Regel een vervanger
Bijvoorbeeld Nikee

Dani ook nieuw
Een tas vol met vreten
Moeders kwam langs
Tandenborstel vergeten

Refrein

Refrein

Refrein

Spooktocht dit jaar
Ging bijna niet door
Maar daar stak Dyllannnnn
Een stokje voor

Evalueren
Viel dit jaar is mee
De Wit die bleef stil
Wat een goed idee

Huib die was jarig
Nu 19 jaar
Glitters op de borst
En staartjes in ‘t haar

Hansie de Koning &
Mark de Vries
Gaven een clinic
Maar deden toch niets

Hé pats boem da a
Wat was daar toch nauw
Een flits in de hemel
De donder kwam gauw

Laatste keer bingo
Met pa-me-la
Volgend jaar Jackie
Of toch Jooooya?

Refrein

Refrein

Refrein

Dani de leider
Kwam bloed uit z’n oor
Ging naar de dokter
En kreeg er iets voor

Last van de hitte
Programma ging om
Geen water & vuur
Maar een waterkanon

Voor een telly naar Delly
En Boyd die dan rijdt
Maar wel voor Twan
want die was ‘m kwijt

Wout ouwe sporter
hij had het niet door
wilde goed smijten
verkeerde been voor

Tentje 5
Zij hadden een pret
Devlin en Joya
Samen in bed

Refrein

Kookmoeders faalde
Hoe kon dat toch nou?
Patat veel te laat
De sambal te flauw
Morgen nog Zwemmen
En dan is het klaar
Dus pak maar je spullen
En tot volgend jaar

Refrein

Een paar nieuwe teva’s
En een korte broek
Dat schuine petje
Een Dui-uit-tse look

Twan met de kermis
Verliefd op een meid
Ze zoende met Dyllan
Die had echt geen spijt

Richard te schenken
Wat hoog lag die lat
Halverine & Limo
Dat is ook best wat
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Refrein (4x)

PENALTY
BOKAAL

TENTJE 1 & 2
ZILVER
Thijs Wijnker

GOUD
Dennis van den Berg

BRONS
Jon Timmer

TENTJE 3 T/M 5
ZILVER
Stan de Goede

GOUD
Wojtek Wozniak

BRONS
Roy Berbee

TENTJE 6 & 7
ZILVER
Jon Wijnker
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GOUD
Sem van Kuijeren

BRONS
Jack Dijnhoven

ONDER DE LOEP

KOOK
MOEDERS

Dit jaar zullen wij beginnen met
een normale titel want wij gokken
dat de titel van vorig jaar her en der
de nodige uitleg heeft gekost. Met
de vergadering konden we al weer
snel merken wat voor vlees we in
de kuip hebben. Een fantastisch
team zonder ruggengraat, het
levensmotto van dit team is
‘genieten’, en het liefst met
koffiebekers zonder warme inhoud.
Doorgedachte opmerkingen die
door de kantine galmde vanachter
de bar vandaan werden door de
meeste niet gesnapt maar toch
lacht iedereen omdat ze een dag
later toch weer knap te eten willen
krijgen. Op moment van schrijven
hebben wij de act van de bonte
avond nog op de netvliezen staan.
Gevalletje laag inzetten om volgend
jaar weer te knallen gaan wij dan
maar vanuit. Zoals alle jaren zullen
wij onze visie hieronder over jullie
mededelen.
Irma Bandringa
Irma is iemand die graag tot het
uiterste gaat. De eerste avond iets
stiekems willen pakken uit de koelkast
maar gelukkig ging het alarm af.
Donderdagavond met de kijkavond
vond ze het geweldig dat er een
brassband voor hun geregeld was
voor meerdere ‘wissels’, je moet nooit
op één paard wedden aldus Irma.
Uitdagingen gaat ze niet uit de weg,
‘Ik heb nog nooit gefrituurd’ was haar
excuus op de donderdagmiddag en
ja, daar hadden wij de gevolgen van
ondervonden.
Marian Berbee
Ballonnen ophangen met plakband.
Geen succes want touw werkt beter. Is
het aanspreekpunt voor ongevalletjes
en bleef daardoor aan de lopende
band blarenpleisters plakken bij
Levi. Een gezellige topper die met
een serieuze blik slechte grappen
maakt. Op vrijdagmiddag met alle
goede bedoelingen, vol trots en
zelfverzekerd op de fiets gestapt met
een usb stick met daarop alle stukjes
over de kampstaf en leiders. Bij ZAP
aangekomen, met een temperatuur
van rond de 35, bleek de usb stick
oververhit te zijn. Meerdere laptops
geprobeerd maar helaas, toch terug
op de fiets. Volgende keer gewoon
meteen via de mail Marian?
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Annette Kerkhof
Is de ‘doener’ van het stel zonder al
te veel na te denken. Op het laatste
moment de bingo nog weten te
redden door bingokaarten nog ergens
vandaan te toveren. Is helemaal in
haar element als ze Joost van de
kampstaf wilt nat maken met koud
water terwijl hij al in een zwembad
ligt, logisch toch. Een aantal leiders
had een verzoek of jij niet altijd de
vroege dienst kunt draaien? Wij als
kampstaf zijn het daar ook mee eens!
Geregeld? Topper!
Dionne Wiersma
Ja Dionne, wat moeten we hier nu van
maken. Vorig jaar nog een ‘meeloper’
maar moest dit jaar op eigen benen
staan wat haar prima afging. Bij deze
kookmoeder kunnen alle kinderen
terecht om lekker ingesmeerd te
worden met zonnebrand en ja,
natuurlijk, ze staan allemaal in de
rij. Als we je een kleine tip mogen
geven willen we graag zien dat je
in die periode tot ZAP voetbalkamp
2019 even op cursus gaat bij één van
je kids om je penaltyskills enigszins
te verbeteren, dat zou zoveel
leedvermaak schelen.
Corina van Kuijeren
Corientje was vorig jaar ook een
meeloper en moest het dit jaar ook
zelf gaan redden. Donderdagochtend
al om 07:00uur aanwezig op het ZAP
complex om alles voor mekaar te
maken. 07:10 uur begon ze lichtelijk
in paniek te raken omdat de andere
dames er nog niet waren. Klopt ook wel
als er om 07:15 uur was afgesproken,
zullen wel de zenuwen zijn geweest.
Corina is altijd heel goed in het
vertroetelen van haar eigen kindjes
op kamp. Zo stopt ze Sem (en wij
hopen Tim ook) halverwege het kamp
een bus pringels toe. ’s Ochtends
kunnen alle kinderen van het kamp
ook gewoon bij haar terecht om hun
haar in de gel te laten gooien. Wij
zijn er nog niet achter waarom maar
als ze het woord ‘getver’ hoort voelt
ze zicht meteen aangesproken. Met
een broodmes in haar hand dreigen
dat wij zelf voor ontbijt moeten zorgen
deed ons vrij weinig.

Richard Luik
Als jullie dit krantje thuis doorlezen,
terwijl er tegelijkertijd een nummer
van de shavers aan staat op radio dan
weet je één ding zeker: ergens luistert
Richard ook mee! Als Ries dan moet
optreden op de bonte avond met zijn
enige echte ‘Halvarine’ krijgt hij de
zaal he-le-maal los. Met de donderdag
activiteit normaal gesproken met de
kookmoeders mee op het uitje maar
dit jaar direct met de bus mee om
zijn basketbalclub The Suns in actie
te zien tijdens de clinic. Gaat graag
op vrijdagmiddag met Wout frituur
halen bij Deen omdat Richard vind
dat er vrijdagavond, als hijzelf ook
aanwezig is bij het evalueren, er wel
knappe hapjes aanwezig moeten zijn.
Richard had ook nog de vraag of er
vrijdagavond in de Aap ook een tap
met koud water aanwezig was, zijn
limonade werd er namelijk een stuk
lekkerder van aldus de meester.
Groetjes van ons en tot volgend jaar,
de kampstaf,
Wout, Joost, Steef & Dyllan
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AAN HET WOORD

KOOK
MOEDERS

We kijken er al maanden naar uit:
het ZAP voetbalkamp. Eindelijk een
keer koken zonder écht te koken...
Dat klinkt ingewikkeld,dat begrijpen
we, maar het zit zo: als kookmoeder
kook je eigenlijk weinig....behalve
soep, knakworsten, rijst, macaroni,
eieren, hamburgers en frikandellen
(categorie: gebakken) en saté
verschijnt er eigenlijk weinig wat
"gekookt" is vanuit de keuken. Toch
hebben we een strak draaiboek
om ervoor te zorgen dat iedereen
voorzien is van natjes en droogjes,
zonnebrand,
blarenpleisters,
koude doekjes, ijszakken, een
liefdevolle knuffel, een klein dansje
of een aai over de bol. Je begrijpt
het wel: het is gewoon heel hard
werken! Gelukkig worden we ieder
jaar gesteund door een koppeltje
beregoeie leiders. We zetten ze
even voor jullie op een rij:
Wout Meskers:
Opperhoofd kampstaf. Neemt zijn
taak zeer serieus en heeft dit jaar ook
een echte directeursstoel aangerukt.
Door de temperaturen stond deze
troon al snel in de schaduw en met
een natte theedoek over zijn mooie
bolletje heeft hij daar zeer genoeglijk
zijn tijd doorgebracht. Zijn t-shirt is
dan ook UV straal bestendig (?).
Eerlijk gezegd dachten we dat je stoel
wel verplaatst zou worden toen we op
één meter afstand frikandellen gingen
bakken maar nee....Wout vond het
steeds interessanter worden! Van
muggen heeft Wout de aankomende
drie maanden ook geen last. Hij is
goed dik ingesmeerd. Wout, bedankt
weer en tot volgend jaar!
Joost Boerman:
het tweede kamp-opperhoofd maar
dan zonder directeursstoel. Daar
heeft Joost allemaal geen tijd voor.
Hij regelt alles en als je hem zoekt
staat hij meestal met een glimlach
van oor tot oor met de microfoon in
zijn handen. Joost loopt al bijna het
hele kamp in zijn witte t-shirt, we
moesten goed smeren om die zo
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mooi wit te houden! Joost zoekt zijn
cultuurmomenten alleen binnen de
lijnen van een voetbalveld want van
de West Friese Folklore markt had hij
nog nooit gehoord...Wij noemen dat
gewoon een cultuurbarbaar. Gelukkig
is hij geen culinaire barbaar want
onze kookkunsten kon hij gelukkig
wel waarderen.
Steef Roemer:
derde kamp-opperhoofd. Nieuw in het
team en zo verstandig als hij is, hield
hij zich nog wat op de achtergrond.
Hij had zijn zaakjes wel goed voor
elkaar en hield stipt in de gaten of
alle lijstjes wel goed ingevuld werden.
Als iemand Z.O.Z. op een lijst heeft
geschreven vraagt Steef zich af
waarom er "twee o twee" op de lijst
staat. Beetje jammer... Steef geniet
van de kinderen en de kinderen
genieten van hem. Lekker wild op de
schuimbaan en hard brullen, het kan
niet gek genoeg!
Dyllan Kuiper:
Het laatste kamp-opperhoofd. Nieuw
in de groep en stiekem moest hij wel
even wennen aan deze promotie. Op
vrijdagochtend verscheen zijn eerste
zelfgeschreven speech. Iedereen
werd er stil van, en bij de opmerking:
"we gaan eerst even een rondje A Veld
op het B veld rennen" verschenen er
her en der wat vragende gezichten.
Tijdens het trefbal ging hij helemaal
los en raakte hij het ene na het
andere kind. "Het maakt ze allemaal
niets uit," zei hij. We vragen ons wel
af wat je op de voetbaltrainingen doet
want je had nog nooit zoveel gezweet
als tijdens het trefbal... Werk aan de
winkel voor Hans de Koning!
Demi Vermaire:
De dames Vermaire zijn weer van de
partij en op de één of andere manier
gaat dat nooit onopgemerkt voorbij.
Dit jaar probeert Demi haar zus af
te troeven en laat ze ´s morgens
door een heuse kapster haar haren
invlechten. Haar was gaat met een
kookmoeder mee omdat ze geen

geschikt plekje op het kamp kan
vinden om haar bra´s te laten drogen
(dat snappen we hoor met al die
kerels op kamp!) en als Pamela weet
ze niet hoe snel ze haar sexy kleding
uit moet gooien... We schatten dat ze
een aardige slag zou kunnen slaan op
de catwalk! Demi...zo gezellig dat je
er weer bij was!
Devlin van den Bosch:
Devlin pakt af en toe even zijn
momentje... Zo ligt hij zo nu en dan
even heerlijk te zonnen (smeert zich
overigens wel goed in) en laat zich
zeker niet natgooien door de kinderen
uit zijn tent. In de keuken wast hij
keurig alle bordjes af, vlak nadat er
een tosti bom was ontploft, en als er
kaas gesneden wordt heeft hij zijn: "Ik
pik af en toe een lekker plakje kaas"
moment.
Edo Krijger:
Edo...wat is er met je hand aan de
hand? Een kleine struikelpartij op de
kermis hield je niet tegen om tijdens
de opbouw al met tafels te sjouwen.
Weliswaar met één hand maar je was
er wel! Tijdens de Bingo was je de
reddende engel om samen met de
kookmoeders achter bingokaarten
aan te gaan. Alleen....waar waren
toch die autosleutels? Tegen de tijd
dat jij die gevonden had waren wij
op de fiets al heen en weer...toch
bedankt! Je geniet van de kinderen in
de tent en je bent lekker enthousiast
aanwezig!
Jackie Vermaire:
Om 10.00 uur eerste kampdag had
Jackie al hoofdpijn en werd de eerste
paracetamol van het kamp uitgedeeld.
Ze wilde liever mee met het uitje naar
Julianandorp en ruilde dus van plek
met zus Demi. Met haar haren in de
vlechten ging ze als de brandweer
op het kussen met zeepsop. Jackie
houdt van veel schuim! Whoop
whoop...rechtstreeks uit de fles op
de zwembroeken en gaaaaaan! De
kookmoeders zijn erg blij met wat
dames in de leiding! Tot volgend jaar!

Job Langelaan: sixpack Langelaan!
Baalde als een stekker dat zijn
moeder geen kookmoeder meer
was...
Gelukkig
werden
eerst
de lenzenvloeistof en later de
blarenpleisters keurig bezorgd (wat
is er mis met onze pleistertjes...?)
Na een potje trefbal scheurt hij
van de honger en dan wordt ons
keukenpaleisje omgetoverd tot een
waar tosti restaurant. Systeem zat er
zeker in en binnen no time hadden
alle leiders een bordje met broodje
met! Job lacht bijna de hele dag en
die kunnen we er dus wel bij hebben!
Moest zijn jongens van tent één af en
toe echt even aanslingeren, dat was
in jouw tijd wel anders he?
Joya Teeuwen:
Joya is de lieverd van het kamp, houdt
al haar kinderen goed in de gaten
en let na de eerste dag ook op of
iedereen wat gegeten heeft tijdens de
lunch of het avond eten. Volgend jaar
begint ze daar gelijk de eerste dag
mee heeft ze ons beloofd. Ze regelt
even een zwembad bij haar vader
en is dan zeer verbaasd wanneer ze
ziet wat er allemaal van die zolder
afkomt. Als we de yell van haar tentje
mogen geloven ligt ze met Devlin in
één tent maar daar hebben we toch
onze twijfels over! Fijn dat je er weer
bij was!
Boyd de Boer:
Boyd... kan met heel weinig slaap
toe, zegt hij en dat heeft hij dit kamp
gewoon even lekker getest. We zullen
niet verklappen dat je af en toe een
lekker wegtrekkertje had en dat je
op die momenten eigenlijk liever de
tour de France wilde kijken. Bergen
caffeine konden je zelfs niet uit dit
dipje trekken. Het middagprogramma
kort je gewoon even in want in deze
hitte kan het ook te gek, zeg maar.
Gezellig dat je er weer bij bent, Boyd!
Jon de Wit: Jon is de beste kampleider
die je maar kunt vinden maar hij
heeft dan ook al een ongelooflijke
berg ervaring. Zet Jon bij het jongste
tentje en je hebt geen kind meer aan
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allebei! Jon is ook de enige leider die
alvast vooruit denkt. Wat gaat er in
mijn tent gebeuren als... en als we dit
gaan doen wat hebben mijn jongens
daarvoor nodig... Geweldig! Ondanks
je gekneusde voet zette je toch weer
je beste beentje voor!
Joost de Vries:
Joost weet wat hij eet. Bruin brood
mét gezond spul. Thee van verse
gember mét honing. Goed voor de
anti oxidanten, het strakke sportlijf en
voor Joost zijn zere keel. Werkelijk
waar alles werd uit de kast gehaald,
zuigtabletten, keelpastilles, en dus
gemberthee om hem van zijn keelpijn
te verlossen. Naar een theebeker
zoekt hij ongeveer een kwartier
maaar dan heb je ook wel wat. Joost
wil heel graag ff lekker ingesmeerd
worden en is er super trots op dat
hij niet verbrand is ondanks zijn
rooie gloedje.. Eigenlijk wordt hij al
behoorlijk bruin, al zegt hij het zelf!
Gezelligheid hoort bij Joost en hij doet
zijn best om er echt een feestje van te
maken! Goed om je erbij te hebben!
Tom Huiberts:
de jarige job van het kamp! Wordt
versierd door de kleine dames van
het kamp en verschijnt met staartjes
en glitters in de kantine. Tom zit daar
niet mee en lacht er gewoon heerlijk
om! Want als je jarig bent hoort echte
versiering er tenslotte bij! Tom heeft
oog voor het spul uit zijn tent, hij leent
zelfs zijn eigen kleding uit (30 graden
maar een shirt met lange mouwen is
verplicht dus tja...) aan de jongens
en is wel in voor een dolletje of een
geintje!
Mitch van Grieken:
Heb je even? Want over Mitch kunnen
we eigenlijk wel een boek schrijven.
Komt als eerste de kantine in stuiteren
en stuitert er als allerlaatste ook weer
uit.. Hij wordt ingesmeerd door maar
liefst twee(!) kookmoeders en heeft
dan wel graag zonnebrand olie want
dat glimt zo lekker en daar komt zijn
torso goed in uit. Mitch tikt zijn eitje

stuk op zijn voorhoofd en verwacht
dat de kinderen in de tent dat ook
doen. Wellicht volgend jaar een rauw
eitje ertussen? Gelukkig vond Mitch
zijn zonnebril die hij kwijt was geraakt
toch weer terug....Voorin zijn eigen
auto! ggrrrmmmpppffff. Mitch is leider
maar steekt ook heel veel energie in
de voorbereidingen van het kamp!
Petje af Mitch!
Dani Kerkhof:
Ongelooflijk...maar Dani was de
eerste die op woensdagochtend zijn
medicijnen in kwam leveren. Of we
hem even konden helpen herinneren;
nou dat is gelukt!Heerlijk vrolijke leider
en bij gebrek aan patatscheppen heeft
hij opeens nog een connectie waar hij
ze razendsnel vandaan tovert! We
vragen ons af of Dani volgend jaar
niet liever naar trommelkamp gaat,
hij was niet weg te slaan bij de heren
met de grote trommels. Volgend jaar

je gezicht ook insmeren op dag 1 dat
scheelt een afdruk van een zonnebril
en een rood teintje...
Twan Rooyakkers:
Twan...tja... Je zou het niet verwachten
maar Twan is super zorgzaam! Als hij
een spuger heeft in zijn tent vindt hij
dat zo zielig dat hij er (zelfs met een
spuugteiltje mét inhoud) heel liefdevol
twintig minuten naast blijft zitten.
Respect!
Heeft
echt oog voor de kinderen uit zijn tent
en geniet van iedere minuut. We zien
hem niet zo vaak in de keuken, Twan
regelt zijn eigen zaakjes wel! Topper
om erbij te hebben.
Roy van der Meer:
Afwassen,
afwassen,
afwassen,
afwassen, afwassen.... Roy kan niet
stoppen en als hij het wel kan, dan wil
hij het niet. Volgend jaar verwachten
we een nieuwe tekst. Je hebt 361

dagen om erover na te denken. Dat
moet lukken! Roy glundert van oor tot
oor en hij is op zijn plek bij de jongere
kinderen. Hij houdt alles in de gaten
en helpt waar het nodig is!
Ruud van Grieken:
last but not least! Ruud is een echte
kamptijger. Volgend jaar willen we
tien Ruudjes in de keuken. Hij helpt
de kinderen, denkt altijd lekker mee
en steekt zijn handen uit de mouwen.
Heeft thuis alleen nooit geleerd
hoe hij een ei moet eten, dat kan hij
alleen maar met een theelepel. Als
hij op donderdagavond aan de vers
getrokken gemberthee mét honing zit
vraagt hij zich toch wel wat vertwijfeld
af of het wel helemaal goed gaat met
hem. Volgend jaar verwachten we
een workshop yoga of mindfullness...
Joost de V wil vast wel assisteren!

Tot volgend jaar!
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