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De redactie
Hallo allemaal,
Helaas hebben we het badmintonseizoen wat eerder moeten
stoppen in verband met het plaatsen van een nieuwe sporthalvloer,
maar het Krabbeltjes-seizoen eindigt pas vandaag!
We willen graag iedereen een hele fijne vakantie wensen.
Natuurlijk hopen we op:
- veel zon
- weinig regen
- veel BBQ’s
- weinig werken
- veel gezelligheid
- weinig verplichtingen
én heel veel badminton-camping-uurtjes
We zien iedereen graag na de vakantie in de sporthal voor weer een
nieuw sportief badmintonseizoen!

Groetjes,

Anke, Bianca en Wilma
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Van de voorzitter

Uw voorzitter
Geniet van
Een welverdiende(?)
Vakantie en wenst
Iedereen ook een
Heerlijke vakantie Toe.
Denk wel steeds
Aan de conditie. Dus geen
Geluier aan het strand.
Met sportieve groet.

Henk van de Roer.
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Bestuursmededelingen

Einde en begin seizoen
Op het moment dat dit krabbeltje weer uitkomt is de zaal in verband met
onderhoud al gesloten.
Op maandag 31 augustus zal voor ons weer het seizoen starten op hopelijk
een nog betere ondervloer. Voor de maandagochtend (8.30 – 9.30) en
maandagavond (20.30 – 23.00) spelers beginnen we op 31 augustus. De
woensdagavond begint weer op 2 september om 20.30 en eindigt om 22.30
uur. Voor de jeugd begint het seizoen op 5 september.
Aanvang training en competitie
De training zal weer beginnen op woensdag 16 september 2015 onder
begeleiding van Hennie. Voor degene die competitie spelen geldt dat de
eerste wedstrijden gepland staan voor de week van 28 september.
Hierbij wil ik ook nogmaals Bianca, Anke en Wilma bedanken voor de
verzorging van het ’t Krabbeltje.
Allemaal een fijne vakantie en tot na de vakantie!

Martijn Bongers
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Eindstanden voorjaar competitie 2015 Senioren
*** Overgangs klasse ***
gesp gew
V.B.V. 1
8 7
B.C.G. 1
8 6
A.B.C. 3
8 4
KLAPPER B.V. DE 1 8 2
ARGUS B.C. 1
8 0

gel
0
0
0
1
1

verlpuntenvoortegengame saldo:
1 14 82- 46
0
2 12 78- 50
0
4
8 66- 62
0
5
5 53- 75
0
7
1 41- 87
0

*** 3de Klasse ***
HERCULES B.C. 1
HILVARENBEEK
B.C. 1
SHUTTLE UP B.V. 4
KLAPPER B.V. DE 2
B.C. 80 3

gesp gew gel verlpuntenvoortegengame saldo:
8 6 1 1 13 81- 47
0
8

5

0

3

10 62- 66

0

8
8
8

4
1
1

1
3
1

3
4
7

9 68- 60
5 58- 70
3 51- 77

0
0
0

*** 4de Klasse ***
gesp gew gel verlpuntenvoortegengame saldo:
SPARRENBURG
B.V. 3
KLAPPER B.V. DE 3
SPARRENBURG
B.V. 2
BC 67 VEGHEL 1
V.B.V. 2

8

5

0

3

10 63- 65

0

8

3

3

2

9 69- 59

0

8

4

1

3

9 66- 62

0

8
8

3
2

1
1

4
5

7 69- 59
5 53- 75

0
0

*** 5e Klasse ***
gesp gew gel verlpuntenvoortegengame saldo:
MAASSHUTTLES
B.C. DE 3
H.B.V. 2
VUGHT B.C. 2
SHUTTELAER B.C.
1
KLAPPER B.V. DE 4

8

7

0

1

14 85- 43

0

8
8

4
4

1
0

3
4

9 63- 65
8 64- 64

0
0

8

3

1

4

7 60- 68

0

8

1

0

7

2 48- 80

0

*** 8ste Klasse ***
gesp gew gel verlpuntenvoortegengame saldo:
SPARRENBURG
B.V. 5
VUGHT B.C. 4
SHUTTLE UP B.V. 5
HILVARENBEEK
B.C. 3
KLAPPER B.V. DE 5
MAASSHUTTLES
B.C. DE 5

10

8

2

0

18 113- 47

10
10

7
5

1
1

2
4

15 96- 64
11 69- 91

0
0

10

5

0

5

10 72- 88

0

10

2

0

8

4 66- 94

0

10

1

0

9

2 64- 96

0

10

0

*** 9de Klasse ***
gesp gew gel verlpuntenvoortegengame saldo:
MAASSHUTTLES
B.C. DE 6
KLAPPER B.V. DE 6
O.B.V. 3
MAASSHUTTLES
B.C. DE 7
H.B.V. 3

8

7

0

1

14 88- 40

0

8
8

6
5

0
0

2
3

12 76- 52
10 73- 55

0
0

8

2

0

6

4 51- 77

0

8

0

0

8

0 32- 96

0
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ALGEMENE LEDENVERGADERING B.V. DE KLAPPER GEHOUDEN
11 MEI 2015
Aanwezig bestuur: Henk v.d. Roer, Martijn Bongers, Ton v. Tilburg, Wilma
Saueressig en Ria v. Tilburg.
Leden:
Afgemeld:

12
Rob Vissers en Marja Timp

1. Opening: Henk opent de vergadering. 12 Leden. Weinig, waarschijnlijk
te mooi weer.
2. Ingekomen stukken: Brief kascommissie.
3. Op- en aanmerkingen op het jaarverslag. Jammer dat er geen
clubkampioenschappen worden gehouden. Te weinig animo. Misschien
een laddercompetitie houden. Toernooicommissie mag hierover
nadenken. Verslag wordt goedgekeurd.
4. Evaluatie algemene ledenvergadering 2014. Verslag wordt
goedgekeurd.
5. Jaarverslag penningmeester: Martijn zegt dat we er goed voorstaan.
Geen contributieverhoging nodig. Verslag wordt goedgekeurd.
6. Kascommissie: Marja Timp en Gerard Wagenaars worden bedankt
voor hun inzet. Marja heeft het twee jaar gedaan. Nieuw lid is Anke v.
Beek.
7. Bestuursverkiezing: Henk v.d. Roer en Ria v. Tilburg zijn aftredend en
herkiesbaar.
Henk geeft aan dat hij een keer wil stoppen. Ria gaat door en Henk
voorlopig ook.
8. Mededeling jeugd en jeugdbeleid.
- Ton geeft aan dat er helaas in de eerste helft van de competitie geen
kampioenen waren
In de tweede helft team 2 en 4.
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- Jeugdkamp is weer heel goed verlopen.
- Afgelopen jaar zijn zelfs de jeugdbegeleiders een weekend
weggeweest. Was ook heel leuk.
- Mieke gaat helaas stoppen. Te druk met andere werkzaamheden.
- Het aantal jeugdleden gaat weer omhoog alleen badminitonners
mogen er meer zijn.
- Ton en alle jeugdbegeleiders worden bedankt. Zonder jeugd geen
vereniging.
9. Mededelingen bestuur en bestuursbeleid.
- Trainer gaat nog een jaar door.
- Woensdagavond blijft toch een lastige bezetting. Tonnie Cornelissen
stelt voor om huis aan huis reclame te maken voor onze vereniging.
- We hebben een nieuwe beheerder nodig voor de website. Joost v.d.
Heijden biedt zich spontaan aan. Mart Siebers zal hem helpen op te
starten.
- Technische commissie; Henk geeft aan dat de commissie beslist en
Hennie als trainer alleen maar advies geeft. Chantal Coolen geeft
aan dat het toch prettig is om uitleg te krijgen waarom deze indeling
gemaakt wordt. Mieke Cornelissen stelt voor als de indeling bekend
is om dan met spelers die hier behoefte aan hebben om de tafel te
gaan zitten voor uitleg. Een alternatief is om via email een toelichting
te geven indien dit nodig is.
De T.C. gaat overleggen wat ze het beste kunnen doen.
- Zaal gaat v.a. 12 juni dicht tot na de zomervakantie. Als mensen
willen spelen kunnen ze eventueel naar Poona. (Zeeland.)
- Martijn zal nog bij de gemeente informeren of de jeugd 13 juni nog in
de zaal kunnen i.v.m. de geplande jeugdkampioenschappen.
- Feestcommissie. 13 december 2016 bestaan we 40 jaar. Wilma stelt
zich beschikbaar vanuit het bestuur, Susan Cornelissen voor de
jeugd en Anke v. Beek voor de senioren.
13

10.
Rondvraag: Joost v.d. Heijden. Hij wil graag langer trainen.
Hennie wil als trainer dat ook wel doen. We moeten dan ook gaan
kijken hoe we dat met de jeugd gaan doen vindt Ton. Het moet dan
toch een flinke groep zijn. Het kostenplaatje is anders veel te groot.
We zullen als bestuur gaan overleggen hoe we dit het beste op kunnen
lossen.
11.
Sluiting: Henk bedankt iedereen voor zijn/haar inzet en wenst
iedereen een fijn husseltoernooi.
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Toernooicommissie

Beste Klapperleden,

De sporthal sluit al bijna haar deuren voor de nieuwe vloer en de
zomervakantie.
Voor het nieuwe badmintonseizoen hebben wij daarom alvast
enkele data gepland!
Op zaterdagavond 17 oktober zal het jaarlijkse husseltoernooi met
aansluitend de feestavond plaatsvinden.
Zondag 8 november is er een toernooi voor de jeugd
en op zondag 3 januari kan het kerstdiner eraf worden gesport
tijdens het Dikke Buiken Toernooi.
In het voorjaar van 2016 staat ook nog een invitatie-toernooi op het
programma.
De datum voor dit toernooi zal nog volgen.
Zet deze datums vast in je agenda en we hopen jullie met z'n allen
te zien op de toernooien!

Tot dan!

Toernooicommissie BV De Klapper
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Badmintongenootje

Ik heet
Ik ben geboren op

Timo Vissers
8 Oktober 2005

Ik woon in

Schaijk

Kleur ogen

Blauw

Kleur haar

Blond

Broers

1 Rens

Zussen

Heb ik niet.

School

Basisschool Den Omgang

Groep

5
Zwemmen bij de Reddingsbrigade, buiten spelen, voetballen, met
de lego en Playmobil spelen en muziekclips kijken op Youtube.

Mijn hobby's zijn

Ik speel badminton sinds
Ik zit in badmintongroep
Het moeilijkste aan
badminton vind ik
Mijn idool
Ik houd helemaal niet van
Wat wil ik worden
Mijn leukste badmintonmoment

September/oktober 2013 via Sjors sportief.
Minioren

Backhand
Ronaldo
Ruzie maken!
Miljonair
Het kamp en spellertjes tijdens de training.
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Verspanende gereedschappen
Spangereedschap & toebehoren
Schroefdraadrol-en gladrolsystemen
Magazijninrichting & voorraadbeheer

Partner in efficiënt produceren
Industriepark 18
5374 CM Schaijk

Tel. +31 486 462424
Fax + 31 486 461650

WWW.HAGRO.NL
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Een jong, dynamisch bedrijf, dat zich toelegt op het verzorgen van uw barbecue voor uw feesten en partijen,
maar ook voor een gezellige barbecue met uw vrienden of familie.
Wij wensen u een overheerlijke barbecue toe!
Team WeekendBBQ
Spaanderstraat 89
5351 BA Berghem
Voor meer informatie kunt u terecht op; www.weekendbbq.nl
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Jeugdnieuws
Voorjaars-competitie:
In de voorjaarscompetitie hadden we maar liefst 2 kampioensteams.
Klapper 2 met Rachel vd Aa, Lieke Derks, Sharon Manders, Paul vd Venne
en Jan Roborgh met begeleiders Tessa Remmits en Daniel Tijs werd
kampioen in de U-18 poule 3. Klapper 4 met Pieter van Gaal, Jesse
Hofmans, Jesse Buijs, Geri van Grunsven en Rik Klerkx was de sterkste in
U-15 poule 3. Een erg knappe prestatie! Proficiat!!! De huldiging vond
plaats op zaterdag 23 mei door onze voorzitten Henk vd Roer..
Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen voor de jeugd zijn op 23 mei gehouden. Er werd
gespeeld in de U-12 (Under 12), U-15 en U-18-klasse. De opkomst was dit
jaar uitstekend! Sinds vele jaren konden we weer alle wisselbekers in alle
klassen uitreiken. Uitslagen en foto’s staan in dit Krabbeltje.
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Bad-mini-tondiploma’s
Op 23 juni gingen onze badminitonners Janita de Leijer, Noa de Leijer, Levi
Bokmans, Sten Leijten en Jan WIjnakker op voor hun badminitondiploma A
en zij zijn met vlag en wimpel geslaagd. Allemaal proficiat!!!

Jeugdkamp
Van 10-12 april werd weer het jaarlijkse jeugdkamp gehouden. Er gingen
28 kinderen en 14 begeleiders mee, een mooi aantal dat we volgend jaar
hopelijk weer gaan overtreffen. Het thema voor het kamp was
'Superheldenkamp' en dit jaar voor de 2e keer in groepsaccommodatie "De
Vrije Lust"in Nistelrode. We hebben al weer vastgelegd voor volgend jaar
(dan in juni)! Elders in dit Krabbeltje vind je een verslag van Joost vd
Heijden, één van de begeleiders en natuurlijk foto's,
Ouder- kindtoernooi en vertoning kampvideo 6 juni
De laatste zaterdag van het seizoen was al op zaterdag 6 juni in verband
met het vroegtijdig sluiten van de sporthal vanwege het vervangen van de
vloer. Op deze zaterdag hebben we weer het jaarlijkse ouder-kindtoernooi
gehouden waaraan maar liefst 37 koppels meededen! We hadden zelfs
makkelijk 2 zalen kunnen vinden. Na het toernooi hebben we nog met een
grote groep de kampvideo gekeken
23

Warming-up ouder kind toernooi

Prijsuitreiking clubkampioenschappen
24

Afscheid Mieke Cornelissen
Na 6 jaar jeugdbegeleiden heeft Mieke Cornelissen besloten om te stoppen
met jeugdbegeleiden vanwege drukke andere werkzaamheden. Mieke blijft
wel verbonden aan de club als lid van de toernooicommissie en actief lid.
Op zaterdag 6 juni is afscheid van haar genomen.
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Uitslagen jeugdclubkampioenschappen op 23 mei 2015
U-12
Meisjes Enkel
1. Mirte Vissers
2. Katleen Schaminee
Jongens enkel
1. Tygo Danen
2. Milan van Schijndel
Meisjes Dubbel
1. Floor Manders/Mirte Vissers
2. Luna vd Broek/Tatum Loeffen
Jongens Dubbel
1. Tygo Danen/Cas van Amstel
2. Timo Vissers/Milan van Schijndel
Mix
1. Mirte Vissers/Tygo Danen
2. Luna vd Broek/Milan van Schijndel

U-15
Jongens Enkel
1. Geri van Grunsven
2. Pieter van Gaal
U-15/18
Meisjes Enkel
1. Eva Nijhuis
2. Veerle Vissers
Meiden Dubbel
1. Eva Nijhuis/Rachel vd Aa
2. Veerle Visser/Lize Smits
26

Jongens Dubbel
1. Siebe Mijnhardt/Lucas Ouderkerk
2. Mart Siebers/Jeroen Pashouwers
Mix
1. Eva Nijhuis/Lucas Ouderkerk
2. Veerle Vissers
U-18
Jongens enkel
1. Siebe Mijnhardt
2. Paul vd Venne
Wisselbekers
De wisselbekers worden natuurlijk traditioneel uitgereikt bij de
clubkampioenschappen. Op het moment dat klassen of jongens en meisjes
samengevoegd worden, gaan de wisselbekers naar de jeugdleden die als
hoogste geëindigd zijn in de betreffende klasse.
U-12
Meisjes enkel:
Jongens enkel:
Meisjes dubbel:
Jongens dubbel:
Mix:

Mirte Vissers
Tygo Danen
Mirte Vissers/Floor Manders
Tygo Danen/Cas van Amstel
Mirte Vissers/Tygo Danen

U-15
Meisjes enkel:
Jongens enkel:
Meiden dubbel:
Jongens dubbel:
Mix:

Veerle Vissers
Geri van Grunsven
Veerle Vissers/Lize Smits
Geri van Grunsven/Pieter van Gaal
Veerle Vissers/Siebe Mijnhardt

U-18
Meiden enkel:
Jongens enkel:
Meiden dubbel:
Heren dubbel:
Mix:

Eva Nijhuis
Siebe Mijnhardt
Eva Nijhuis/Rachel vd Aa
Siebe Mijnhardt/Lucas Ouderkerk
Eva Nijhuis/Lucas Ouderkerk
27

Eindstanden voorjaar competitie jeugd 2015

*** U-18 Poule 2 ***
gesp gew gel verlpuntenvoortegengame saldo:
SPARRENBURG
B.V. 3
MAASSHUTTLES
B.C. DE 4
SHUTTLE UP B.V. 1
KLAPPER B.V. DE 1
H.B.V. 1

8

6

1

1

13 88- 40

0

8

4

1

3

9 73- 55

0

8
8
8

4
3
0

1
3
0

3
2
8

9 69- 59
9 62- 66
0 28- 100

0
0
0

*** U-18 Poule 3 ***
KLAPPER B.V. DE 2
OLYMPIA B.C. 1
SPARRENBURG
B.V. 4
MAASSHUTTLES
B.C. DE 5
KLAPPER B.V. DE 3

gesp gew gel verlpuntenvoortegengame saldo:
8 6 1 1 13 77- 51
0
8 5 1 2 11 75 53
0
8

4

1

3

9 61- 67

0

8

2

1

5

5 64- 64

0

8

0

2

6

2 43- 85

0

gel
0
0
0

verlpuntenvoortegengame saldo:
1 14 101- 27
0
2 12 84- 44
0
4
8 75- 53
0

*** U-15 Poule 3 ***
KLAPPER B.V. DE 4
SHUTTLE UP B.V. 2
UDENHOUT B.C. 1
SPARRENBURG
B.V. 9
MAASSHUTTLES
B.C. DE 8

gesp gew
8 7
8 6
8 4
8

3

0

5

6 40- 88

8

0

0

8

0 20- 108

0
0

*** U-12 Poule 1 ***
gesp gew gel verlpuntenvoortegengame saldo:
SPARRENBURG
B.V. 10
MAASSHUTTLES
B.C. DE 9
KLAPPER B.V. DE 5
H.B.V. 3

9

7

2

0

16 118- 26

9

6

2

1

14 94- 50

9
9

1
1

1
1

7
7

3 44- 100
3 32- 112
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0
0
0
0

Huldiging Team 2

Huldiging Team 4
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SuperheldenKamp 2015
Vrijdag 10 april was het weer tijd voor het jaarlijkse badmintonkamp met als
thema: superhelden. De 28 superhelden en hun 14 begeleidende
superhelden verzamelden zich bij de sporthal en vlogen/fietsten daarna
richting Nistelrode. Daar aangekomen werd er meteen genoten van het
mooie weer en werd het speelveldje volop gebruikt. Nadat de koffers waren
uitgepakt, en sommige gewoon dicht bleven, was het tijd voor de eerste
spelletjes. Fanatiek werd gestreden voor de overwinning. Deze spelletjes
werden gevolgd door het schat kraken in het bos. Nadat de groepjes in het
bos de code hadden gekraakt door verschillende schurkenposten te
bezoeken kon de schat geopend worden. Vervolgens ging iedereen
natuurlijk meteen braaf naar bed zonder nog even te kletsen met de
anderen. De volgende dag werd er in sommige gevallen soepel en andere
gevallen wat minder soepel opgestaan en eerst rustig ontbeten. Vervolgens
werden er weer volop spellen gespeeld en superhelden gevangen in het
centrum van Uden. Mede door de heerlijke barbecue bleef er nog genoeg
energie over voor de bonte avond. Iedereen was mooi verkleed en na een
aantal leuke spelletjes, met name het letterpakkenspel zorgde voor de
nodige hectiek, bleek dat de jongens toch echt sterker waren dan de dames.
De dag werd afgesloten met het traditionele kampvuur verzorgd door Rob.
Na het knikkebollen bij het vuur ging iedereen verstandig snel naar bed. Op
de laatste dag werden de laatste beetjes energie gebruikt voor de
spellenochtend en de terugtocht naar Schaijk. Daar aangekomen kon
iedereen terugkijken op een mooi en geslaagd kamp. Zoals de foto’s laten
zien heeft iedereen het erg naar zijn zin gehad en kunnen we niet wachten
om volgend jaar opnieuw op kamp te gaan!
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Inleiding van het verhaal:
De Slimme Held
De badmintonclub is op pad gegaan. Ze logeren in een huis aan de rand van
een bos. Heel laat in de avond gaat iedereen in een geblindeerde bus op
pad en worden ze voor een speurtocht afgezet in een bos.
De kampleiding heeft briefjes aan de bomen gehangen zodat iedereen in het
donker kan zien, door er met een lamp op te schijnen, hoe er gelopen moet
worden om de weg weer terug te vinden naar huis.
Maar tijdens de rit met de bus barst er een hevige regenbui los en de
opgehangen briefjes zijn niet meer te lezen.
Hoe moet iedereen nu de weg terugvinden?
Gelukkig komen er een paar kinderen in de groep met een geweldig plan!
1e plaats
Groep 1: Maik, Alex, Katleen, Mel, Tatum en begeleider Anton
De slimme held
Gelukkig heeft Mel zijn telefoon bij. Hij wilde iemand bellen, maar we wisten
niet waar we waren. Hoe moest dat nu? ‘Uhm jongens’ piept Maik, ‘Ik moet
p..p..plassen’. Hij liep naar een boom om te plassen en opeens riep hij ‘Er is
hier een schuilkelder!’ We rennen met zijn allen naar binnen. Tatum begon
te roepen, ze had een routebeschrijving gevonden! Het was een hele
ingewikkelde routebeschrijving, die niet klopte. Gelukkig stond dat erbij, dus
hebben we hem niet gebruikt  Daarna begon Katleen te schreeuwen. Ze
had een cape gevonden van de Groene Kiwi. Misschien was dit wel zijn
huis! De Groene Kiwi was de coolste superheld van de wereld. Hij kan
vliegen, hij heeft laserogen, een hele scherpe snavel en hij kan alles wat een
normale kiwi niet kan en nog veel meer! Dan stormt er iemand binnen. Het
was de Groene Kiwi! Alex begon te gillen en Maik viel bijna flauw  Het was
echt het huis van de Groene Kiwi! Opeens vroeg Mel ‘Waar is Anton?’
Tatum lachte en zei ‘Ik weet het niet, maar het is net als onkruid, je kan het
plukken, maar het komt altijd terug!’ Iedereen moest lachen. De Groene Kiwi
vroeg wie Anton was en Maik vertelde dat hij de leider van ons groepje is.
De Groene Kiwi vroeg ons of we hem wilde helpen met een geheime missie.
Dat wilde we wel. Mel vroeg of hij het masker van de Groene Kiwi op mocht,
maar toen die hem afdeed zagen ze dat de Groene Kiwi Anton was! Wat
cool! De geheime missie bleek de weg naar huis te zijn, maar Anton
gebruikte de routebeschrijving van hierboven. Dus bleven ze verdwaald in
het bos, maar omdat Anton de Groene Kiwi was konden ze terug in de tijd
naar het kamp en daar besloten ze niet met de bus mee te gaan. Daarom is
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de Groene Kiwi ook niet bekend, omdat dit verhaal in de tijd nooit heeft
plaatsgevonden, door het tijdreizen. Dus in plaats van de weg naar huis
terug te vinden, zijn we nooit weggeweest. Maar…… heel soms, als iemand
uit zijn raam kijkt zien ze iets vliegen……… Een vogel 
Einde!!
2e plaats
Groep 5: Eva, Sanne, Milan van Schijndel, Cas en begeleider Mart
De kinderen gingen bij elkaar zitten en dachten wat nu? Er zat een jongen
bij die veel fantasie heeft, zijn naam is Tonnie. Ineens riep hij ‘Zullen we een
superheld oproepen’. Waar zit die met zijn gedachten, dit is een serieus
probleem dachten de kinderen. Zullen we de SOS doen? Roept weer
iemand ‘Ja goed idee’. Roepen de kinderen ‘maar waarvan?’ ‘Het kan van
tapjes’ zegt het slimste meisje van de klas, Mieke. Iedereen gaat takjes
zoeken. Uiteindelijk gaan ze de SOS teken maken. Ondertussen loopt de
Schim rond. De kinderen hebben het SOS teken af en ze lopen verder om
de weg te zoeken. Ondertussen heeft de Schim het SOS teken gezien en
volgt het modderspoor dat de kinderen hebben achter gelaten. Op een
onbekende manier verdwijnt de Schim en staat ineens recht voor de
kinderen. De kinderen schrikken en schreeuwen. De Schim zegt rustig maar
ik kom jullie helpen. Hou me maar vast, dan breng ik jullie thuis, doe jullie
ogen maar dicht. De kinderen doen maar enkele seconden hun ogen dicht
en zien dat ze weer op het badmintonkamp zijn.
Einde!
3e plaats
Groep 6: Lize, Veerle, Milan vd Linden, Tygo en begeleider Ton
Wij als super team waren allemaal zo slim om te bellen naar de
superhelden. We bellen als eerste Batman, want die kan zien in het donker.
Dan bellen we Superman, want die kan vliegen. Daarna wegwijsman en
wegwijsvrouw, die kunnen de weg naar huis wijzen. Dan Iron Man, die kan
tussen de bomen naar het pad kijken met zijn scherm. En als laatste
Spiderman, want die kan een web spannen tussen de bomen waar we al
geweest zijn. Als iedereen er is gaan we een plan bedenken om thuis te
komen. Het plan “Operatie thuiskomen”. Batman en Superman vliegen in de
lucht om vanuit daar te kijken waar we heen moeten. Iron Man maakt een
pad wat we moeten volgen. Wegwijsman en wegwijsvrouw bellen met
Batman en Superman om te zorgen dat ze weten waar we heen moeten.
Spiderman spant een web en dan gaan we op pad. Met alle hulp van de
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superhelden komen we weer thuis en gaan we slapen. De volgende dag
gaan we gewoon weer verder alsof er niets gebeurd is.
The End
4e plaats
Groep 4: Roel, Anne, Mirte, Sten, Luna en begeleider Rob vd Linden
Joost gaat nieuwe kaartjes halen, maar verdwaald in het bos. Toen ging de
Hulk hem redden, maar verdwaalde ook. Toen kwam Bigfoot en wou hij hun
opeten. Toen kwam Mega Mindy en versloeg hem. Toen kwam Iron Man
met zijn GPS. Opeens viel de stroom uit door een schurk. Toen zag Joost
niks meer en viel in een kuil. Hij verstuikte zijn enkel. Toen kwam hij in de
schurkstad. Hij zag zombievarkens. Toen kwamen Batman en Robin en
versloegen de zombievarkens. Toen kwam Superwoman Joost uit de kuil
redden. Joost werd in een boom gegooid en viel in het water. Hij verdronk
bijna, maar toen kwam meerminman en redde Joost. Joost werd wakker in
zijn bed, het was allemaal een droom. Toch liep hij met de kaartjes naar het
bos. Toen kwamen ze veilig terug! Toen ging Joost drilpudding eten die op
Joost leek!
5e plaats
Groep 3: Jami, Guusje, Sanneke, Jan, Zoë en begeleider Joost
Omdat ons groepje zo slim is lopen we meteen terug naar het busje. Daar
aangekomen besluiten we dat Sanneke weer terug naar huis rijd. Helaas
komen we er halverwege achter dat Sanneke helemaal geen rijbewijs heeft
en rijden we tegen een boom aan. Sanneke heeft een hersenschudding en
Jami een gebroken been. Terwijl automonteurs Jan en Zoë de auto
repareren, gooit Guusje, Sanneke en Jami in de kofferbak omdat ze zeuren
over hun pijn. Guusje rijd verder maar opeens komt Chantal, de Catwoman
met een iets te klein pakje, tevoorschijn. Chantal besluit Sanneke mee te
nemen, die is bewusteloos. Jan pakt een schroevendraaier en Zoë een
ijzeren stok. Ze rennen achter Chantal aan, maar die valt over een van de
verregende briefjes. Jan neemt Chantal mee over de schouder en Zoë en
Jan schroeven haar vast in de bus. Vrolijk rijden ze weg en vergeten
Sanneke. Onderweg zingen we mee met de radio en dansen lekker door het
busje. Jami’s mond hebben we dichtgeplakt omdat hij heel vals zingt.
Aangekomen bij het kamp heeft Joost de koffie klaargezet en bakken we
een frikandel. Iedereen leeft nog lang en gelukkig.
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6e plaats
Groep 2: Chiel, Rachel, Floor, Timo, Janita en begeleider Daniël
Mega Chiel had een goed plan samen met super Rachel. Mega Mindy komt
hun redden. Super Rachel heeft snelheid als superkracht en mega Chiel is
mega sterk. Super Rachel heeft supersonisch snel hout bij elkaar
gesprokkeld en samen met de anderen een vlot gebouwd. We hebben het
vlot op de stalen spikes van mega Chiel zijn hoofd bevestigd. Iedereen gaat
er op staan en mega Chiel brengt iedereen supersnel weer terug naar de
boerderij
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