
DE KAMPCOMMISSIE: ZE ZIJN 
SNELLER DAN HUN SCHADUW 
 
De cowboys en cowgirl van de kampcommissie zijn er 
helemaal klaar voor. Dit jaar zijn ze al vroeg uitgereden en 
hebben oude en nieuwe plannen van stal gehaald. Deze 
kudde ideeën hebben ze, yiehaa, samengedreven tot een 
omvangrijk draaiboek. En is het dan nu alleen nog koffie drinken en koekjes eten 
(lekker hè Marc) totdat het zover is? Nou, alhoewel het natuurlijk een belangrijk 
onderdeel is van de bijeenkomsten, is er toch ook nog een enkele koe bij de horens 
te vatten. Het DKB-kamp, met als thema (je raadt het vast al) ‘Het Wilde Westen’ 
komt immers met rasse schreden nader. 

 
De kampcommissie kent maar liefst 6 ‘hoofden’ (van links naar rechts, zoals 
voorgesteld door Coert): 

• Johan vd Hoofdakker (hoofd ‘akker’: algemene leiding, communicatie, 
tijdsplanning) 

• Marcel vd Peut (hoofd spelleiding) 
• Bob Verwer (hoofd keuken) 
• Marc van Roon (hoofd algemene zaken) 
• Coert Horsten (hoofd transport en 

logistiek) 
• Kim Plasman (hoofd kamplotto, 

kampleiding) 
 
Het Wilde Westen is dit jaar gesitueerd in het 
oosten: het kamp zal van 12 t/m 14 juni 
neerstrijken op een prachtig terrein bij De 
Mortel. Het mooie en ruime terrein is rustig 
gelegen... dus prima geschikt voor een ‘wild’ 
kamp. Er zijn vorig jaar goede ervaringen opgedaan met deze lokatie. Als de groep 
net zo groot is als de vorige keer dan zullen er vermoedelijk wel nog wat tenten 
bijkomen, dan hoeft er ’s nachts niet gestapeld te worden. 



 
Wat is dan een grote groep? Vorig jaar waren ze met 78, 
dat was best veel, iets meer leiding is dan wel handig. 
Normaal gaan ze uit van 50-70 deelnemers. Het is nog 
nooit voorgekomen dat er te weinig inschrijvingen waren, 
en dan “maken we er toch een Seniorenkamp van!” Het lijkt 
erop dat niks de pret zal drukken. Slecht weer ook niet? 
Nee hoor, er schijnt zelfs een ‘slecht weer programma’ te 
bestaan, echt waar, maar dat is nog nooit uit de stofnesten 
gehaald (“waar ligt het eigenlijk?”). 
 

Het kamp is voor jeugd uit de F t/m B-teams. De groepen worden meestal gemixt 
en een groot deel van het dagprogramma is gezamenlijk. ’s Avonds is er vaak een 
apart programma voor de jongste en oudste jeugd. De oudste groep moet je een 
beetje uitdagen, verantwoordelijkheid geven en vooral tot diep in de nacht bezig 
houden. De jongere kids zijn dol op spelletjes en het kampvuur. 
Volgens Marcel zijn er ook kinderen die zich het hele weekend 
uitstekend vermaken door in hun eentje met een stok in de grond 
te prikken. Jolanda Raaijmakers gaat dit jaar mee als 
‘kampmoeder’, een vertrouwd persoon voor m.n. de jongste 
deelnemers. Bij de kleintjes zal er ’s nachts ook leiding op de 
slaapzaal zijn. 
 
Wat staat er op het programma? Dat is natuurlijk nog wel ‘top secret’. Kunnen ze 
geen tipje van de zakdoek oplichten? Nou... het zaterdagprogramma zal, aldus 

Bob, wel héél bijzonder zijn! Nu weet ik nog niks, andere insteek 
dan maar: wat is hun favoriete onderdeel? Bob: het 
zaterdagprogramma (haha); Marcel: het smokkelspel; Kim: de 
spooktocht (met een groepje); Marc: ook de spooktocht (als 
post); Coert: de speurtocht; Johan: het ontbijt op zondag 
(Marco’s hamburgers met ui, mmm) en de bonte avond. 
Misschien geeft dit een beeld van de activiteiten? 

 
Het korfbalkamp bestaat al lang, niemand weet hoe lang. Johan was er in ieder 
geval op z’n elfde al bij. Even terugblikken: Wat was hun mooiste kamp tot nu toe? 
Voor Johan was dat het survivalkamp in Drunen. Coert vond het survivalkamp van 
twee jaar gelden ook een groot succes. Marcel en Marc hebben goede 
herinneringen aan vorig jaar en Kim vond het legerkamp (met legertrucks ’s nachts 
het bos in) geweldig. Bob was vooral gecharmeerd van een bepaald spel: hij 
herinnert zich een avondspel met een tovenaar in een kring met waxine-lichtjes die 
groepjes het bos in stuurde. Nou, dan weet Johan ook nog wel iets: “weet je nog 
van die keer dat we dat verhaal verzonnen van dat varken met die slagtanden en 
dat ik toen...met een mond vol ketchup...”. Deze keer wordt hij snel de mond 
gesnoerd, waarschijnlijk hebben de anderen het verhaal wel vaker gehoord. 
 
De organisatie is in ieder geval enthousiast. Als iedereen nu ook enthousiast 
meedoet aan de kamplotto en er natuurlijk veel deelnemers zijn, dan wordt het 
zeker een succes!                 Anke 


