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Inleiding
L.S.

Voor je ligt het logboek van de verkenners en 
padvindsters van ‘t Volbert. Het beschrijft het 
zomerkamp van 2011 in Baarn zoals gezien door 
de ogen van de deelnemers zelf. De beleving van 
de leiding is niet altijd hetzelfde als die van de 
scouts. Daarom volgt nu een korte impressie van 
onze kant.

Zaterdag 23 juli verzamelden we bij de grote 
schuur om gezamenlijk alle spullen in te pakken. 
Dit bleek nog een grotere puzzel te zijn dan 
gedacht, want ons mooie witte busje zat plots-
klaps al half vol. Met een beetje handig heen 
en weer schuiven is het ons dan toch gelukt en 
reden we richting Baarn. 

’s Middags hebben we ons kamp opgebouwd 
op het Eekhoorntjesveld van het Scoutcentrum 
Buitenzorg. Gelukkig was daar een behulpzame 
kampstaf die ons er aan herinnerde dat we toch 
wel juten zakken om de bomen moesten doen 
voordat we er iets aan vast gingen maken en 
dat de bolderkarren geen racewagens zijn. Hoe 
konden we ooit op kamp gaan zonder zulke 
lui… De scouts waren ondertussen al ijverig 
begonnen met het opzetten van de tenten en 
het pionieren van de keuken. De leiding had 
het slimmer aangepakt en van te voren al hulp-
troepen aangevraagd. Een zeer behulpzame groep 
kwartiermeesters van de Hopman Masselman 
Groep uit Soest had voor ons al een grote 
legertent opgezet, hulde aan hen.

Zondagochtend begon, zoals elke ochtend, met 
ochtendsport. De jongens zijn op dat moment 
iets makkelijker te motiveren dan de meiden, 
maar bij het hardlopen zijn ze opeens weer 
vooraan te vinden. De rest van de dag stond in 
het teken van de afbouw van de keukens en 
twee uitdagingen. Met het goed uitvoeren van 
een uitdaging konden de patrondes veel geld 

verdienen. De patronde met het meeste geld 
aan het eind van het zomerkamp mocht zich de 
winnaar van onze eigen expeditie Robinsson 
noemen. Ook werd op zondag de trofee geïntro-
duceerd. Dit is een extra spelelement dat het hele 
kamp door gespeeld zou gaan worden. De trofee 
was een grote oranje pion en het team dat de 
trofee bij de kampraad ’s avonds kon tonen kreeg 
extra punten. Hoe je aan de trofee kwam werd 
niet gevraagd.

Maandag en dinsdag waren de dagen dat we een 
hike hebben gemaakt naar Soest. Via de Lage 
Vuursche, de bossen van Pijnenburg en de Soester 
duinen kwamen de scouts aan bij het clubhuis 
van de HMG. Daar hebben we overnacht 
en tevens de verjaardag van Bart gevierd. De 
volgende ochtend kregen de scouts een kaart 
en 2 euro per persoon. Het geld mochten ze 
uitgeven zoals ze zelf goed achten, zolang je maar 
voor vijf uur ’s avond terug was op het kamp-
terrein. De meiden hadden als eerste een goed 
idee gekregen; er liep een spoorlijn van Soest-
zuid naar Baarn. Omdat dit iets te luidruchtig 
werd besproken hoorden de jongens het ook 
en namen het idee over. Uiteindelijk is iedereen 
met de trein gegaan. Op station Baarn werden de 
patrondes opgewacht door de leiding en kregen 
ze nogmaals geld. Dit keer moest er een lekkere 
voedzame maaltijd voor worden gekocht. Die 
avond hebben de scouts lekker gegeten.

We zitten inmiddels al weer halverwege het kamp 
en dus werd het hoog tijd om een beetje op te 
frissen. Dit is ons dan ook zeer goed gelukt in het 
Baarns bosbad. Het water was nogal aan de koude 
kant en ook de zon, die ’s ochtends nog voluit 
scheen, liet het afweten. Maar een echte scout 
laat zich niet zo makkelijk kennen en dus werd er 
gewoon harder gezwommen.
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Op donderdag gingen we nogmaals met de trein, 
alleen nu een stukje verder. De trein bracht ons 
naar de binnenstad van Utrecht. Rondom de 
Dom hadden we namelijk een mooi spel bedacht, 
waarmee je (heel educatief) wat van de oude 
binnenstad te zien krijgt. We hebben duidelijk te 
maken met de internet generatie, want in plaats 
van de route te gaan lopen doken de scouts 
achter een computer. Bij het VVV zochten ze 
alle antwoorden op. Tsja, zo ben je natuurlijk snel 
klaar en kan je meer snoep kopen. 

Vrijdag en zaterdag stonden al weer in het teken 
van afbreken en het vertrek. Alle patrouilletenten 
en keukens hadden de scouts op vrijdag afge-
broken, zodat alleen nog de grote legertent van 

de leiding overbleef. Hierin hebben we met z’n 
allen de laatste nacht geslapen, super gezellig. De 
avond werd afgesloten met een barbecue en de 
prijsuitreiking. Team zwart, oftewel de patrouille 
van Jesse had de meeste punten gescoord. Ze 
wonnen een zeer scherpe messenset om in de 
patrouillekist te stoppen.

Zaterdagochtend werden we opgehaald door een 
aantal ouders. En na een voorspoedige terugreis 
was iedereen om twee uur al weer in Enschede. 
Moe, maar voldaan, want het was een mooi kamp 
geweest.

de Leiding

team rood
We vielen pas laat in slaap ongeveer 2 uur 
ofzo en we werden al om kwart over 8 wakker 
gemaakt om ochtengym te doen!  En na de 
ochtendgym gingen we weer slapen tot we 
ontbijd moesten halen. En aangezien het koud en 
regent en onze keuken op instorten staat gingen 
we maar binnen zitten eten wat eigenlijk niet zo 
goed idee was.

En toen door de legermensjes werdt er vuur 
gemaakt!  Dus gingen we daar zitten. Tot we 
een spel moesten doen waarbij je moest liggen 
maar alleen je voeten de grond mochten raken en 
wij de Twentse vrouwen hebbe gewonnen!  

En toen moesten we een spel doen waarbij je 
door touwen moest maar je mocht niks aanraken. 
En nu moeten we wachten op het volgende spel 
en ik krijg een lamme hand Bye tot zo.

En ik heb dyslexties

Ps. I love Nathan Sykes

Eva

Zaterdag & Zondag
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team zwart
Gisteren was de ss volbert gezonken en we zijn 
aangespoeld bij een eiland. Op dat eiland waren 
een paar inboorlingen en die zeiden dat we in 
een spelshow waren fouilleerden ons en pakten 
ons eten af omdat het volgens hun onheilig was. 
Een van de inboorlingen nam ons mee naar een 
tent maar die moesten we zelf nog opzetten. We 
kregen een matje en gingen meteen slapen.

De volgende dag hadden Jari en Alon een 
karretje gemaakt van botten, kokosnoten en 
bomen zodat we spullen die overbleven van de 
schipbreuk meenemen naar de tent. Na ongeveer 
1,5 uur gingen we een proef doen. We moesten 
er voor zorgen dat we moesten liggen zonder 
de grond te raken behalve met je voeten. Door 
dat wij die proef goed deden kregen we 2 
goudstukken. Met die goudstukken kon je eten 
kopen. Daarna konden we eindelijk rusten maar 
al gauw kwam de volgende proef. Dit keer was 
er tussen 2 bomen prikkeldraad gespannen en 
daar moesten we doorheen. Deze proef ging heel 
goed we kregen 6 goudstukken. Daarna ging het 
regenen zodat we proef 3 niet konden doen dus 
3,5 uur later kregen we een pakket met eten en 
dat maken we nu. Ik hoop dat het lekker is want 
mijn chocolade is weg 

Jesse

team blauw
‘s Ochtends stonden we al vroeg voor de tent 
om de pion te bewaken. Een paar uur later 
toen iedereen wakker was ging Menno met 
ons ogtend gymnastiek het was echt leuk. Na 
de ochtend gymnastiek kregen we het ontbijt. 
Van Maarten moesten we onze keuken verder 
afmaken. Na een paar uur zwoegen was de 
keuken eindelijk klaar. Gelukkig hadden Maarten 
en Bart een zeil over de kampvuurkuil gespannen 
en het kampvuur aangestoken. Daar zaten we 
gezelig te lunchen. We kregen de opdracht om 
te kunnen liggen zonder de gront aan te raken. 
Het begon kei hard te regenen we eten vanavond 
macaroni Daan is het aan het koken.

Teun 
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Maandag
team blauw
Natuurlijk stonden we zochtends op, het was een 
zware nacht. Net zoals de anderen dagen gingen 
we gewoon zitten in de keuken en een beetje 
praten. Na een half uurtje moesten we eten halen 
met de wasbak en ontbeten we. Na een tijdje 
moesten we allemaal bij het kampvuur zitten en 
maakte de leiding duidelijk dat we gingen hiken. 
Iedereen maakte zich klaar voor de hike. Je moest 
je slaapzak en wat extra kleren meenemen en je 
kussen. Toen iedereen zo ver was moesten we 
allemaal bij elkaar komen en gaven de leiding 
ons gegevens en ging elk groepje een voor 
een op pad. We moesten best ver lopen na een 
tijdje kwamen we bij een 5 ster en moesten we 
kompas schieten maar waarschijnlijk schoot Daan 
verkeert en liepen we helemaal de verkeerde 
kant op wat dus heel stom was. Uitijndelijk hat 
Menno ons gevonden met de auto en werden we 
terug gebracht. Menno bracht ons naar de post 
waar we dus hoorden te zijn en daar lunchden. 
We gingen daarna weer verder, de leiding leide 
ons naar een punt waar we weer verder moesten 
en ze ons gegevens gaven. We kregen een plaatjes 
kaart wat heel makkelijk was. Wat later verder op 
kwamen de padvindsters tegen en besloten we 
met elkaar samen te lopen en we gingen verder. 
De tocht was lang maar wel lekker easy. Iets later 
aan het einde van de hike moesten we kompas 
schieten dat was wel iets minder makkelijk maar 
het ging wel. Toen we bij het kamp waren was ik 
verast en vond het heel relaxt want we zaten in 
een chill scouting gebouw!!! Verder nog waren 

we wezen stoeien met Tim en Douwe. En later 
die dag na het avond eten gingen we naar de 
zand vlakte waar we trouwens ook waren tijdens 
het kompas schieten. Daar gingen we kuilen 
graven en muziek afspelen op boksen en daarna 
gingen we in het gebouw de verjaardag vieren 
van Bart en taart eten natuurlijk en daarna slapie 
doen!!!

   het was heel fun!!

Oja we hebben na het ochtend eten voor de hike 
nog ochtend gymnastiek gedaan.   

Lol.

Simon
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En uiteindelijk kwamen we Carlien tegen. Toen 
gingen we verder hiken en daarna kwamen we 
de verkenners tegen en gingen we verder met 
hun lopen. Al snel kwamen we aan bij een zand-
vlakte waar Douwe prive-foto’s van Inge en 
Eva maakte. (Eva zegt: He Douwe ) En toen 
kwamen we aan bij het clubgebouw dat heel 
chill, warm en lekkere douches had waardoor we 
heel blij waren .

Doei

Donneé

team zwart
Gisteren was een lange dag want we gingen 
hiken. Voor de eerste keer gingen we goed en 
bij de eerste kaart kochten we een aanwijzing 
die erg handig was. De lunch post was ook 
erg gezellig alleen was team blauw helemaal 
verkeerd gelopen dus hadden we een extra lange 
pauze maar na een tijdje gingen Teun (met een 
gebroken teen) en Jari kijken waar ze bleven 
maar na 20 minuten waren ze er nog niet dus 
gingen we weer terug en gingen we later verder 
lopen tot de kaart met plaatjes en kwamen we 
dan bij de bunker waar we gingen slapen.

???

team rood
We werden vroeg wakker, te vroeg! En we 
moesten weer ochtendgym doen. Door Maarten 
moesten we onze broeken vies maken, wat we 
niet leuk vonden! Na het ontbijt gingen we 
hiken, wat we heel leuk vonden omdat we een 
rondje liepen…
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Dinsdag
team blauw
’s Ochtends werden we vroeg waker Sjoerd en 
Tim gaven ogtendgymnastiek maar de oefe-
ningen kregen we een heerlijke tostie en een 
lekker gekookt ei. Toen iedereen zen tas hat 
ingepakt kregen we allemaal een super cool t-
shirt. Iemand hat onze kaart gestolen toen stalen 
we hem terug. Toen gingen we naar het station 
daar waren Menno en Douwe. We gingen met 
de trein naar Baarn. Toen gingen we naar de Aldi 
avond eten halen. Toen zijn we naar het kamp-
terrein gegaan daar hebben we even rond het 
kampvuur gezeten en ons eten klaar gemaakt.

Thijmen

team rood
We werden rond half 9 wakker. En toen werd 
ons verteld dat we binnen 10 minuten al buiten 
moesten staan!! Gelukkig kregen we nog 5 
minuten voor om naar de wc te gaan!! Omdat 
ons wc papier op was  Toen gingen we 
ochtendgymen met Sjoerd&Tim. Maar gelukkig 
pusht Sjoerd niet zo erg als Maarten.  We 
moesten wel opdrukken maar ik kan nog niet 
zo goed tot 10 tellen!! :p (smiley)(draai je hoofd 
90o) Toen gingen we tosti’s eten. Ik kreeg een 
grote pan met maar 1 tosti!!

Toen begonnen we met “hiken”. Nou ja, hiken 
eigenlijk gewoon met de trein!! Haha, nog 
bedankt voor de 2 euro voor de kaartjes! 

We gingen winkelen in Baarn toen we 
Sjoerd&Tim tegen kwamen, die ons vertelde dat 
ons eigen eten moesten kopen en meesjouwen. 
Die tas begaf het onderweg!! 

Toen we aankwamen op het kampterrein gingen 
we eerst onze spullen uit de tent halen omdat 
onze tent verplaatst werd.

Toen gingen we samen met Daphne (onze vrou-
welijke leiding, ) tijdschriften lezen.

We gingen koken en toen gingen Donnée en 
ik water halen, dat geen succes was want ik was 
helemaal doorweekt. Door de […] jerykan!! (hij 
was kapot!)

Groetjes,

Carlien
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werden. Toen we ons heerlijke ontbijt ophadden 
moesten we van de leiding onze tas inpakken. 
Daarna volgde dat Jesse, Daan en Alon de wc en 
de doche’s moesten schoonmaken. Na dat karwei 
gingen we hiken! De meisjes als 1e daarna de 
jongens, we gingen naar de trein lopen. (station 
Soest Zuid) (Elk kaarte p.p. soon 2,00 euro) 8 
voor 1 ging/kwam de trein aan. Na de treinreis 
stapten we uit en kregen we 15 euro van Sjoerd 
om boodschappen te hale bij de Aldi. We kochten 
broodjes en hamburgers en nog veel meer. Na 
het bezoek van de aldi gingen we terug hiken 
richting ons kampterrein.  aangekomen gingen 
we de tent schoonmaken en inrichten. Daarna 
kregen we een kaartje die we mochten sturen 
naar onze ouders. 5 uur hamburgers maken en 
ze waren allemaal lekker joh. Mmmmmm. Alleen 
het afwassen is weer minder., maar vanaf nu is het 
een leuk kamp.

???

team zwart
We werden wakker in een bunker, want de dag 
ervoor hadden we gewandeld en we waren heel 
erg moe. Toen iedereen wakker was gingen we 
ontbijten . We kregen een tostie & allemaal 
een ei die onze lieve leiding voor ons klaar had 
gemaakt. Toen we gingen jochen toen we wakker 

Woensdag
team rood
Vanacht heeft Eva weer voor het eerst goed 
geslapen op een droog matje en in een droog 
slaapzak en kussen!!  x Eva

Vandaag hadden we (bijna) allemaal heerlijk 
geslapen!  Tot we om half negen wakker 
werden gemaakt voor de ochtendgym! We 
gingen over, onder en langs hindernissen op de 
euh… een soort baan ofzo?

Nou ja, daarna gingen we ontbijten. Lekker wit 
brood!! 

Na het ontbijten gingen we onze tas pakken voor 
het zwemmen.

Het was toen nog niet zeker of we naar het 
binnen of buitenzwembad gingen. Toen uiteinde-
lijk besloten was dat we naar het buitenzwembad 
gingen, pakten we onze tassen en liepen richting 
het zwembad. Daar aangekomen gingen we ons 

omkleden en even lekker zonnebaden (alhoewel, 
die zon was er lang niet altijd.) Na het zwemmen 
liepen we weer terug naar het terrein.

Nu zijn we lekker aan het koken! 

Lisa



10

komen gingen we ons aankleden. (klaar maken 
voor zwemmen, zwembroek aandoen, spullen 
neerleggen.) We sprongen in het water, maar 
het was wel heel erg koud. Maar de leiding(s) 
zijn bikkels en doken er zo in. Toen we uitge-
zwommen waren gingen we onze spullen pakken 
en ons omkleden. Nadat iedereen zich had 
omgekleed gingen we weer vertrekken naar het 
Eekhoorntjesbos. (Daar staat onze tent) Het was 
een super leuke dag. 

Groetjes Niels, Jari, Jesse, Dominique en Alon

team blauw
3 minuten nadat we wakker werden kwam 
Maarten onze tent binnen Tijd voor ochtend 
gymnastiek. Na wat oefeningen op de stormbaan 
en wat dribbelen gingen we ontbijten. En onze 
LuPa’s (lunchpakket maken), want we gingen 
zwemmen. LOL. Na wat brood hebben we onze 
tas ingepakt terwijl de andere 2 patrouilles de 
toiletten schoonmaakten. Daarna gingen we 5 
minuten lopen naar het “Bosbad”. Daar hebben 
we van +/- half 12 tot +/- 16 uur gezeten en 
gezommen. Toen we terug waren moest mijn 
patrouille de wc’s schoonmaken. Toen hebben we 
een beetje rond het vuur gezeten en we (mijn 
patrouille HAHA) spaghetti aan het koken. En 
natuurlijk schrijf ik nu dit logboek. Ik hoop op 
veel lol de rest van het kamp.

Ps. Het is best een leuk kamp, behalve de eerste 
twee dagen. (REGEN) bah…

Daan

team zwart
Vandaag werden we wakker om ongeveer half 
9. De leiding had ons wakker gemaakt en we 
moesten sporten. (Het was heel leuk.) Na alle 
uitputtingen en opdrukken gingen we eten. Na 
het eten moesten we onze tas inpakken. (voor 
het zwemmen) Het was gelukkig niet ver lopen, 
we waren er zo. Eenmaal bij het zwembad aange-

Donderdag
team zwart
We gingen vandaag een ander dorp bezoeken 
genaamt Utrecht onze super lieve leiding kocht 
een soort kaart om in een super snel voertuig 
te rijden op 2 boomstammen dit was een van 
de grootste dorpen van het eiland zoals wij het 
noemen een stad. Tewel de super lieve leiding 
eten voor vanavond kopen gingen we het eten 
en drinken daar kopen en spullen voor kamp. 

We gingen naar een kraam de Albert Heijn, dat 
was een soort alles koop plekje  en het eten daar 
was lekker! We moesten daarna van de super 
lieve leiding historische godsdienstige gebouwen 
bestuderen. De super lieve leiding bracht ons 
daarna weer terug. Dit was de leukste dag tot nu 
toe.

Niels
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team rood
Vanochtend om een uur of 1 ofzo moesten we 
uit onze tent komen. Onze keuken was een 
beetje vies en dat moesten we gaan schoon-
maken. En daar werden we natuurlijk heel erg 
vrolijk van.

Toen we daarna weer gingen slapen waren we 
allemaal best moe en gingen we lekker slapen. 
Toen we een paar uur later, rond half 10 wakker 
werden gemaakt hadden we allemaal lekker 
geslapen en waren we heel blij dat we geen 
ochtendgymnastiek hadden. We gingen ontbijten 
en daarna ons klaar maken voor Utrecht. Onder-
tussen was Maarten al vertrokken naar huis. En 
even later vertrok ook Bart, en kwam Kikkie 
(zoals ik hem noem) er voor in de plaats. 

We liepen richting het station en namen de trein 
naar Utrecht. Daar aangekomen liepen we naar 
de Dom toren. We moesten 3-tallen vormen. 
Ik ging samen met Eva en Donnée. En Lisa en 
Carlien gingen samen met Dirk. We gingen met 
z’n 6en shoppen. Na een aantal leuke kleding-
winkels te hebben bezocht gingen we terug naar 

de Dom toren. We waren 5 minuten te laat dan 
dat we hadden afgesproken. Maar Kikkie nam 
het voor ons op. Menno legde ons uit wat we 
moesten gaan doen: we moesten van een aantal 
kerken enzo de jaartallen dat ze gebouwd waren 
opschrijven (volgens mij). Gelukkig ging Daphne 
met ons mee  We hebben nog wat winkeltjes 
bezocht en leuke kleding gepast. Daarna liepen 
we met zijn allen weer naar de trein en reden 
terug naar Baarn. Nu is het half 7, en het is op 
zicht best hard gaan regenen. Zometeen gaan we 
koken, want dat kunnen we zo goed.

Inge

team blauw
Vandaag mochten we uitslapen tot 9 uur bij het 
ontbijt kregen we kaas ham en ei dus we konden 
tosties en broodje ei eten maar we moesten wel 
opschieten want we moesten met een kwartier 
al weg we gingen met de trein. We vertrokken 
van af Baarn en we gingen naar Utrecht centraal. 
Toen we daar aankwamen liepen we naar de 
Dom, dat was ons verzamelpunt. Toen mochten 
we eerst in groepjes van drie even voor ons zelf 
winkelen. Daarna moesten we weer terug naar 
het verzamelpunt en gingen we eerst wat eten en 
daarna moesten we een speurtocht doen. Toen 
we die af hadden gingen we weer naar het kamp.

Dirk
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Vrijdag
team blauw
’s Ochtends was iedereen brak we werden pas om 
10:00 uur wakker. Om 11:00 uur konden we pas 
ontbeiten. Na het ontbeit moesten we de tent en 
de keuken afbreken. Toen de tent en de keuken 
waren afgebroken moesten we een ect verzinnen. 
We zitten nu bij het kampvuur en vanavon gaan 
we barbeuwen. Dit is de laatste nacht en dat is 
niet leuk het ging snel voorbei. We kijken al 
uit naar het volgende kamp, laat het een mooie 
laatste nacht worden.

Teun 

team zwart
Het was 1 uur ’s avonds. We hadden lekker bij 
het kampvuur gezeten. Daarna gingen we slapen 
en tot onze verbazing werden Jesse en Alon 
gedropt. We werden afgevoerd en in een weiland 
neergezet, gelukkig hebben we de weg terug  
gevonden. (om 7 uur bij de tent) De leiding zij 
dat we mochten uitslapen. Toen iedereen klaar 

was gingen we eten en de keuken afbreken. 
Daarna gingen we al onze spullen inpakken en 
moesten we alle spullen onder de tarp neer-
zetten. Nadat gesjouw pakten we onze tent 
in. Daarna gingen we bij het kampvuur zitten. 
(lekker warm) Daarna gingen we BBQ-en. Het 
was lekker want er was stokbrood, salades, frikan-
dellen, hamburgers, te veel om p te noemen. In 
die avond deden we ook de Bonteavond, dat was 
heel leuk. Jammer genoeg kwam er een eind aan, 
en moesten we slapen.

???

team rood
Moe we waren zeer zeer moe. En ik was zooo 
blij dat ik die nacht weer lekker kon slapen. Maar 
nee hoor toen kwamen die lieve leiding ons 
om HALF 2 WAKKER MAKEN! Hersendood 
liepen we maar achter ze aan tot we hoorden dat 
twee verkennermensjes meegingen. Toen werden 
we in een auto gestopt en werden we naar de 
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bushbush gereden werden? Naar de bushbush 
reden (we.) En we stapten uit in een land vol 
stinkende koeien en verkenners… En toen raakte 
Donnee kreupel en gingen we pauze houden bij 
een boot die Jesse heel eng vondt. Na 3 kwartier 
pauze 2 uur lopen half uur pauze kwamen we 
eindelijk bij de bewoonde wereld aan joehoeee. 
En een tankstation die dicht was en er stondt 
heel groot nachtservice, niet dus. En na 2 uur 
lopen ofzo kwamen we eindelijk bij de Amster-
damsestraatweg aan waar Douwe en Tim waren 
(die waren ons trouwens achtervolgd) En om half 
7 kwamen we aan bij ons bedje en slapen slapen 
tot Douwe ons om 1 uur wakker kwam maken.

Eva

Toen we dus wakker werden gemaakt waren we 
chagerijnig (ofzo). Einde.

En toen hadden Inge en Eva een bitchfight  en 
vanavond BBQ! Meat jesss doeii

Ps. En toen ging Douwe een appel eten.

Inge



1�

Team Blauw
Daan boerrigter (pl)

tijmen hofstra (apl)

teun pompert

simon reitzema

Dirk bombeld 

Team Rood
eva elsenaar (rl)

inge krol (arl)

Donnee prawoto

minke brinkman

lisa meems

carlien hageman 

Op dit kamp waren mee...
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Team Zwart
Jesse kascha (pl)

alon huigen (apl)

niels de Jong

Jari luiten 

Dominique vos 

Leiding
tim bachmayer

menno bokdam

thijs bouwhuis

Daphne gieskes

maarten hanke

Douwe hofstra

sjoerd Jansen

Jeroen koch

bart van de spek

(in wisselende samenstelling)


