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Hallo allemaal, 
 

Het lijkt erop dat we dit jaar eindelijk weer een kamp kunnen houden zoals vanouds. Dus 
gewoon weer van zaterdag tot zaterdag en zonder extra maatregelen. En wat hebben we dat 
gemist. Fijn dat er ook dit jaar voor het 64e kamp weer zoveel kinderen mee gaan. Wij als 
leiding hebben er in ieder geval weer heel veel zin in. En ook dit jaar reizen we via de digitale 
snelweg naar Kampeerboerderij Land van Kleef in Loon op Zand van de familie Kuipers. Dit 
jaar zal de hele week in het teken staan van games. En niet alleen computergames, maar ook 
bordspellen, kaartspellen of wat voor spel dan ook. En nee, dat betekent (helaas voor jullie) 
niet dat we hele dagen gaan gamen. 
 
 
Helaas gaat Fabiënne dit jaar niet meer mee op kamp. Wel kunnen we twee “nieuwe” 
gamemasters (leiders) verwelkomen. De 1e is Carin (moeder van Jesse en Finn). Zij heeft al 
ervaring als gamemaster, want ze is al 8x eerder mee geweest en daarvoor ook als kind. De 
2e nieuwe gamemaster is eigenlijk helemaal niet nieuw. Dat is namelijk Erik. Je weet wel, 
waar we vorig jaar uitgebreid afscheid van hebben genomen met cadeautjes, filmpjes, rode 
kleren en tranen. Dat is dus allemaal voor niks geweest, want hij miste het gewoon te erg, 
waardoor hij toch gewoon weer mee gaat. We zijn erg benieuwd hoe hij dit goed gaat 
maken. 
Het leuke is wel dat nieuwe gamemasters gedoopt mogen worden. Dus Erik en Carin bereid 
jullie maar alvast voor. Let the games begin! 
 
 

 
 
 
 
Kan je niet wachten tot kamp en wil je alvast in de kampsfeer komen, check dan voor foto’s, 
filmpjes en kampverslagen: 
 

  Herculeskamp 

 herculeshandbalkamp 
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Wat neem je mee? 
 

 Petje (tegen de zon en voor in het bos)  
 Hoeslaken (verplicht)/kussen/slaapzak of dekbed 
 Je hoeft geen bord en bestek mee te nemen 
 Nachtkleding 
 Ondergoed (genoeg voor alle dagen en liefst nog meer) 
 (sport)sokken (worden snel vies) 
 Trainingspak 
 T-shirts 
 Sportbroekjes 
 Korte en lange broeken 
 Warme truien/vesten voor als het wat frisser is 
 Regenkleding/poncho 
 Sport- en/of handbalschoenen (waar je ook goed op kan lopen) 
 Slippers 
 Zwemkleding 
 Handdoeken/badlaken 
 Toiletspullen (shampoo, douchegel, tandenborstel, tandpasta enz.) 
 Vuilniszak voor je vieze kleren 
 Zaklamp 
 Feestkleding (voor in de disco of wanneer je er maar feestelijk bij wilt lopen) 
 Verkleedkleding en/of accessoires 
 Tafeltennisbatje (voor de liefhebbers) 
 Rugzak 
 Zonnebrandcrème 
 Deet (40%) tegen de teken/Antimuggen sticks/sprays enz. 
 Bidon/drinkfles (omdat we minder plastic bekertjes willen gebruiken, kan je deze 

vullen met water of bij de limonadekan) 
 En alles wat je verder maar leuk vindt om mee te nemen 
 Vergeet niet je naam overal op te zetten 
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Aan de thuisblijvers, 
 

De afspraak is dat kinderen tot en met de D-jeugd geen mobiele telefoon (dit geldt ook voor 
smartwatches) mee mogen nemen. Even bellen met het thuisfront kan voor sommige 
kinderen erg beladen zijn en heimwee opwekken. Om dit te voorkomen, graag de mobieltjes 
thuis laten. 
Voor de kinderen vanaf de C-jeugd geldt dat mobieltjes mee mogen en alleen tijdens rust 
momenten gebruikt (zoveel mogelijk uit het zicht) mogen worden. Het meenemen van een 
telefoon is geheel voor eigen risico. Uiteraard blijven tablets en game consoles (ondanks het 
thema) ook gewoon thuis. 

Indien contact om wat voor een reden toch noodzakelijk is, is de leiding van het kamp altijd 
mobiel te bereiken via: 

Olaf Kuijper (hoofdgamemaster): 06-28262118 

José Rodenburg: 06-54214581 

 
 

Ook willen we jullie er op wijzen dat het drinken en meenemen van energiedrankjes niet is 
toegestaan. Door gebruik hiervan kunnen de kinderen erg druk worden, wat kan leiden tot 
ergernissen van anderen. Daarom hebben we als leiders besloten, dat het meenemen, 
kopen en drinken van energiedrankjes op kamp niet is toegestaan. Deze beslissing hebben 
we een aantal jaar geleden genomen en we zijn hier zeer over te spreken. Voor het drinken 
van alcohol houden we ons aan de wetgeving. Dus onder de 18 GEEN alcohol. 
Check: www.nix18.nl 
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Welke spelers gaan er allemaal mee? 
 

Aafke N. Jits D. Nathan B. 

Aart B. Jodi van G. Nienke G. 

Alexa S. Jude M. Nino B. 

Amalia S. Julia P. Rayan D. 

Amber D. Kasper den H. Remco H. 

Anna V. Kay van de W. Renzo van G. 

Beau B. Kim van der E. Rikki T. 

Bente van V. Kyan K. Saartje E. 

Caithleen A. Lars van G. Sanne B. 

Cas K. Lars N. Sarah B. 

Chloe d’O Laura C. Sarah D. 

Daan van V. Lex B. Sil L. 

Daniel C. Lieka B. Sophie van de B. 

Dayne v.d. L. Lise J. Stan van V. 

Demi van G. Lotus B. Stein V. 

Eliza M. Lucas van der M. Teddie D. 

Eva van de B. Mandy H. Tess C. 

Evi H. Marijn van der R. Thijs L. 

Finn van G. Matthijs den H. Thomas van de B. 

Floris N. Maura J. Tom van de B. 

Gijs E. Max H. Tristan de P. 

Isa van de B. Mees B. Twan B. 

Isa M. Megan T. Tycho V. 

Jake R. Melina V. Tygo van de W. 

Jan B. Micah B. Valerie N. 

Jax H. Mike P. Xavinho O. 

Jayden O. Mila W. Zoe W. 

Jelle L. Milan P.  

Jesse van G. Milou B.  

Jesse P. Naomi N.  
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Inleveren tassen en koffers 

 
Alle koffers, tassen, slaapzakken en overige bagage zal met de vrachtwagen van MeeGaa 
Substrates naar Loon op Zand worden gebracht. De bus met kinderen zal rond 13.00 uur 
vertrekken vanaf Boswijk. 
De bagage wordt ingeleverd op zaterdag 6 augustus tussen 12.00 uur- en 13.00 uur. Zorg dat 
je op tijd aanwezig bent. 
 
 
Voor de ouders: 
 
Het is fijn om voor de eerste paar dagen alvast wat broodbeleg mee te geven (pindakaas, 
chocopasta, hagelslag, jam, appelstroop enz., zolang het maar houdbare producten zijn). 
 
Vertrek naar Loon op Zand 
 
De bus zal op zaterdag 6 augustus rond 13.00 uur vertrekken richting Loon op Zand. 
Op zaterdag 13 augustus zullen we rond 11.15 uur weer aankomen op Boswijk. 
 
Post 
 
In onze eigen winkel verkopen we kaarten die de kinderen kunnen versturen naar papa, 
mama, opa, oma of wie dan ook. De kinderen vinden het erg leuk als ze zelf ook post 
ontvangen. 
 
U kunt een kaartje sturen naar: 
 
Hercules  
p/a Familie Kuijpers 
Land van Kleef 6 
5175 BT LOON OP ZAND 
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Wat nemen we mee aan zakgeld? 

 
In onze Candy Crush Store verkopen we dagelijks de nodige suikers en frisdranken. Want na 
een dag sporten, spelletjes spelen, dansen in de disco of lange wandeling door het bos, is het 
belangrijk om alle verbruikte energie weer aan te vullen. Er is een ruim assortiment aan losse 
snoepjes, candybars, chips, frisdrank (met en zonder prik) en water. Dus voor ieder wat wils. 
Ook zijn er kaarten en postzegels te koop om je ouders, opa’s en oma’s vriendinnetjes of 
vriendjes te laten weten hoe leuk het wel niet is op kamp. 
 

 
 

Voor de kinderen tot en met de E-jeugd adviseren wij om het geld mee te geven in 
enveloppen, die dan bij de leiding in bewaring worden gehouden. Dit om kwijtraken en te 
grote inkopen in een keer te voorkomen. Dit gaat als volgt: 

 Maak 8 enveloppen met de naam van uw kind erop 
 Vul er 7 met een bedrag dat uw kind mag uitgeven per dag (richtlijn: €2,50 per dag is 

ruim voldoende). U kunt voor de Eftelingdag een extra envelop meegeven met het 
bedrag dat uw kind daar mag uitgeven. 

 Vul er 1 met een lijst met adressen (voorgeschreven adressen op stickers is ideaal) en 
geld voor ansichtkaarten en postzegels (of stop zelf genoeg postzegels in de envelop) 
TIP!!! Laat de kinderen niet teveel kaarten sturen (3 of 4 is voor veel kinderen al een 
hele opgave) 

 Aan te raden is om wel een los portemonneetje mee te geven, zodat wanneer er wat 
geld over is van een dag dit hierin kan worden bewaard (door de leiding) 

 
De enveloppen kunnen bij het inleveren van de bagage aan een van de leiders worden 
overhandigd. 
Wij zorgen ervoor dat de kinderen wanneer dit nodig is, kunnen beschikken over hun geld 
voor de betreffende dag. Hou er rekening mee dat er in ons winkeltje alleen met contant 
geld betaald kan worden. 
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Medische en persoonlijke gegevens: 

 
Graag zijn wij op de hoogte wanneer iemand een speciaal dieet heeft, eventueel medicijnen 
nodig heeft of bepaalde allergieën heeft. Graag dit doorgeven aan Caroline (06-21584503). 
Medicijnen s.v.p. inleveren in een apart zakje op zaterdag 6 augustus bij het inleveren van de 
bagage. 
De medicijnen graag van tevoren voorzien van de naam van uw kind met duidelijke 
gebruiksinstructies. 
 
Ook andere persoonlijke informatie, waarvan het belangrijk is dat de leiders hiervan op de 
hoogte zijn, graag ook liefst vooraf doorgeven aan Caroline of op de zaterdag van vertrek op 
papier inleveren. 
 
Wij denken dan aan: 
 

 nummer van particuliere verzekering of ziekenfonds 
 gevoelig voor heimwee 
 een extra toilet bezoek in de avond/nacht 

 
 

 



Kampspecial 2022  pagina 9 
 

Zoals ieder jaar is een kamp niet mogelijk zonder leiders. Misschien kennen jullie de film 
Wreck it Ralph, waarbij personages uit verschillende games elkaar ontmoeten. Wij hebben 
het voor elkaar gekregen om ook een gemengde groep game characters bij elkaar te 
verzamelen. 

Deze characters gaan er dit jaar mee als leiding: 

Super Mario (olaf) 

Super mario is misschien wel het bekendste gamepersonage dat er is. Zeer geliefd en altijd 
vriendelijk. Een uitstekende hoofdleider dus. Dit jaar gaat zijn zoon Cas voor het eerst mee 
en die heeft natuurlijk alle verhalen al gehoord van Super Mario. Super Mario kan niet 
wachten om iedereen te verwelkomen en er met zijn allen weer een fantastische week van 
te maken. 

 

Scottie (Martin) 

Wat maar weinig mensen weten is dat de hond uit Monopoly Scottie heet. Scottie is 
wereldwijd ook de meest favoriete pion uit het spel. Op kamp zal Scottie vooral zorgen voor 
een groot feest in de disco. Scottie is de vader van Nino en Lieka en nu weten wij toevallig 
dat zij heel graag een hondje willen. Dus nu hebben alle kinderen een hondje op kamp. Wie 
wil hem af en toe eens uitlaten? 
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Princess Peach (José) 
 
Princess Peach ons financiële steun en toeverlaat en vaste waarde van de groep 
kampleiders. Al meerdere keren heeft ze Super Mario vervangen als hoofdleider, dus voor 
haar geen verrassingen. Maar voorlopig heeft ze het spel kampleider nog lang niet 
uitgespeeld. 
 

 
 
 
 
Princess Daisy (Jannine) 
 
Princess Daisy is misschien wel de grootste kampgameverslaafde. Als ieder jaar dat ze mee is 
geweest een level zou zijn, zou ze zeker in level 50 zitten (toch Jannine?). Misschien een 
beetje overdreven, maar ze gaat al heel lang mee. En wat zijn we daar blij mee. We hopen 
nog lang van haar prachtige kampverslagen te mogen genieten en op naar level 100. 
 

 
                                 
  



Kampspecial 2022  pagina 11 
 

Pac-Man (Erik) 
 
Was Pac-Man vorig jaar toch echt game over, heeft hij gewoon levens bij gekocht. Want hij 
gaat (gelukkig) gewoon weer mee. Want wat hebben er tranen gevloeid vorig jaar, tijdens en 
na zijn afscheid. Maar goed, nu hij toch weer mee gaat hebben we nog een hoop klusjes 
voor hem liggen: het veld maken, spelmaterialen uitzoeken, allerlei klusjes waar de overige 
leiders niet handig in zijn. En dat zijn er heel veel!!! 
 

 
 
 
 
Pikachu (Robin) 
 
Niet zo lang geleden is Pikachu vader geworden van een dochtertje, Isa. Dus hij is het 
tegenwoordig wel gewend om korte nachten te hebben. En dat komt goed uit, want op 
kamp zijn de dagen lang en de nachten kort. Pikachu heeft energie genoeg. Pikachu bliksem 
aanval!!! 
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Doctor Slone (Milou) 
 
Doctor Slone heeft een beetje een pech jaar en het is nog niet helemaal zeker of ze wel mee 
kan gaan, want haar man (Sander) is dit jaar al voor de 3e keer geopereerd en zit nog steeds 
in de lappenmand. Natuurlijk hopen we allemaal dat ze er gewoon bij kan zijn. We gaan er 
allemaal voor duimen. 
 

 
 
 
 
Toadette (Nathalie) 
 
Al maanden voor we op kamp gaan is Toadette al bezig met het maken van allerlei lijstjes en 
kijken welke kinderen bij welke leiders in het groepje komen. Want dat is een heel gepuzzel. 
En ieder jaar lukt het haar weer om de leukste groepjes te maken. Bij elke vergadering houdt 
Toadette de notulen bij, die we dan vaak een dag later al allemaal gemaild krijgen en 
iedereen precies weet wat haar of zijn taak is. Oftewel Toadette is onmisbaar voor ons. 
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Ms Pac-Man (Kimberly) 
 
Dat Ms Pac-Man familie is van Princess Peach weten de meesten waarschijnlijk wel. Maar ze 
hebben ook allebei dezelfde aanstekelijke lach. En als ze er dan eenmaal in hangt, komt ze er 
ook weer moeilijk uit. Lukt jullie het om Ms Pac-Man een slappe lachbui te bezorgen? 
Game on! 
 

 
 

 
 
 
Donkey Kong (Peter) 
 
Donkey Kong is toch wel zo’n beetje ons oerbeest van het kamp. Naast Pac-Man natuurlijk. 
Naast dat hij een groot natuurliefhebber is, houdt hij er ook van af en toe lekker gek te doen. 
Zo nu en dan heeft hij wel zijn slaapje nodig en kan hij op de meest gekke plekken en 
momenten in slaap dutten. Maak hem maar gerust wakker hoor, als je hem betrapt. 
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Mrs Peacock (Marjet) 
 
Mrs Peacock of in de Nederlandse versie van Cluedo Mw. Blauw van Draet is een van de 
verdachten uit het spel. Het lijkt altijd of ze iets te verbergen heeft en niet het achterste van 
haar tong laat zien. Ze schijnt nogal fanatiek te zijn met spelletjes. Dus als je haar in je groep 
hebt, zal je altijd voor de winst moeten gaan. 
 

 
 

 
 
 
Miss Scarlet (Kayleigh) 
 
Miss Scarlet is een gewiekste verdachte en dat zie je terug als je met haar een spelletje 
speelt. Want ze probeert altijd vals te spelen. Dus mocht je een potje met haar kaarten of 
Ligretto met haar spelen, zorg er dan voor dat ze je niet afleidt met haar vriendelijke lach, 
want waarschijnlijk is ze dan iets van plan. 
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Lara Croft (Anna) 
 
Onze Lara Croft gaat dit jaar niet in haar eentje mee op kamp, want in haar buik zit Pim, 
zoals ze het kindje noemt. Dus we moeten dit jaar extra goed voor onze Lara Croft zorgen en 
haar niet teveel zware klusjes geven. Maar gelukkig zijn er genoeg andere dingen te doen. 
Maar spelletjes spelen kan altijd en dat is precies wat ze leuk vindt om te doen, dus vraag 
haar gerust voor een potje 30 seconds. 
 

 
 
 
 
Eevee (Esmee) 
 
Eevee heeft het op kamp altijd helemaal naar haar zin en is met spelletjes altijd heel 
fanatiek. Dus vraag gerust of ze zin heeft in een spelletje. Je kan maar beter wel zorgen dat 
je dan samen met haar speelt, want dan is de kans groot dat je wint. Maar misschien is het 
nog leuker om van Eevee te winnen. 
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Jigglypuff (Nicky) 
 
Jigglypuff is van alle leiders de jongste. Ze vindt het omgaan met kinderen zo leuk, dat ze, 
zoals zovelen van de leiders het onderwijs in wilt gaan en naar de pabo (lerarenopleiding) 
gaat. Als een jong hondje is ze dol enthousiast over alles en net zo gek als haar vader 
(Pac-Man).  
 

 
 
 
Zelda (Naomi) 
 
Zelda, het zusje van Pikachu is sinds kort een blije tante en helemaal trots op haar pas 
geboren lieve nichtje Isa. Maar gelukkig heeft ze op kamp ongeveer 90 lieve kinderen, die ze 
wel wil verslaan met een potje 30 seconds. Misschien kennen jullie nog een nieuw spel dat 
jullie haar kunnen leren. Ze houdt vooral van spelletjes waar je snel moet reageren. 
 

 
  



Kampspecial 2022  pagina 17 
 

Tails (Carin) 
 
Tails gaat dus na een afwezigheid van 10 jaar weer mee en heeft er ontzettend veel zin in. Ze 
houdt wel van een potje B-I-N-G-O en heeft de te winnen prijsjes al in huis gehaald. Dus kom 
allemaal naar de B-I-N-G-O op kamp. Wat ons wel ter ore is gekomen, is dat wanneer Lara 
Croft wat eerder naar bed gaat vanwege haar zwangerschap, dat Tails dan ook naar bed wil 
gaan. Maar dat kan natuurlijk niet. 
 

 
 

 
Sonic (Maarten) 
 
10 jaar lang was Sonic een week lang gescheiden van zijn Tails, maar wat is hij toch blij dat zij 
weer mee gaat. Vroeger kon Sonic oneindig lang doorrennen, maar ja, ook Sonic wordt wat 
ouder en dan raakt het batterijtje soms wat sneller leeg. Maar ja, gelukkig kan Sonic na een 
weekje kamp weer opladen, net als je Nintendo Switch of je smartphone thuis. 
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Klaveren Vrouw (Sylvia) 
 
Onze Klaveren Vrouw in de keuken is ons klavertje vier. Want wat zouden we zonder 
moeten? Al vroeg staat ze samen met Harten Vrouw in de keuken te zorgen voor jullie en 
ons ontbijt. Maar ook de lunch, het avondeten, de hapjes en tussendoortjes worden door 
haar verzorgd. Maar waar we met z’n allen misschien nog wel het meeste van genieten is 
haar altijd goede humeur. 
 

 
 
Harten Vrouw (Caroline) 

Ook Harten Vrouw heeft ons hart veroverd met haar kookkunsten. Maar ze staat ook voor 
iedereen klaar als je een pleister nodig hebt, een teek op je been, een schaafwond op je 
elleboog of als je gewoon een knuffel nodig hebt. Al met al is Harten Vrouw onmisbaar voor 
iedereen. 
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Graag willen wij onderstaande sponsors bedanken. Want mede door deze super sponsors, 
kunnen we dit jaar weer allerlei leuke dingen doen op kamp.  

      
Bouwbegeleiding en Advies van Straalen 
Generaal Winkelmanlaan 38 
2243 AZ Wassenaar 
  

      
Pursue personal training 
 

   
 

 
 

- Familie Peters (Opa en Oma van Nicky en Kimberly Rodenburg) 

- Jeroen Cornelissen (vader Floris) 

- Alle kinderen die hebben meegelopen met de sponsorloop en echt mega veel geld 
hebben opgehaald 

 

Sponsors BEDANKT!!! 
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Toch nog wat corona informatie voor tijdens kamp. 
 

 Op kamp hebben wij geen speciale maatregelen (wanneer de regels niet veranderen; 
mocht dat wel zo zijn, dan hebben we de draaiboeken klaarliggen) 

 Wij vragen u vooraf testen op basis van vrijwilligheid. We vragen niet naar de 
testuitslag 

 Wanneer er duidelijke klachten zijn die wijzen op een covid-19  besmetting vragen 
wij u of we uw kind mogen testen 

 Wanneer er een positieve testuitslag is vragen we u uw kind op te halen 
 Het kamp gaat gewoon door en we houden de kinderen op de kamer goed in de 

gaten 
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Benieuwd geworden naar welke spelletjes en activiteiten we doen op kamp? Hou dan de 
kamp Facebook of Instagram in de gaten en volg iedere dag het laatste nieuws uit loon op 

Zand. Met foto’s en een dagelijks verslag geschreven door Jannine. En als je nu al een beetje 
in de stemming wilt komen, bekijk dan de foto’s en de verslagen van de afgelopen jaren. 

 

Voor nu wensen we iedereen een fijne vakantie 
en we zien jullie snel op kamp!  

 

 

 
 Herculeskamp 

 herculeshandbalkamp 


