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De redactie
Hallo allemaal,
De zomervakantie staat bijna voor de deur, dus willen wij als redactie deze
graag inluiden met nog een laatste Krabbeltje van dit seizoen. Wij kijken al
erg uit naar de vakantie en we zijn vast niet de enige.
Het is weer een goed gevuld krabbeltje. De vaste rubrieken ga je vinden. Er
zijn weer teams kampioen geworden waar over geschreven wordt. Er is een
baby geboren (al eventjes geleden), kijk snel naar de mooie foto’s van het
gelukkige gezin! Het jeugdkamp heeft weer plaatsgevonden en ook hierover
wordt geschreven en krijg je door de foto’s een impressie van het geslaagde
kamp.
Dan willen wij graag afsluiten met jullie allemaal veel leesplezier en een hele
fijne vakantie te wensen. En we zien jullie graag weer volgend seizoen op de
badmintonbaan!

Groetjes

Anke, Bianca en Wilma
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Van de Voorzitter
Beste Klapperaars,
Op het moment dat deze editie van ons clubblad ’t Krabbeltje uitkomt, zit
mijn eerste jaar als voorzitter van onze badmintonclub er alweer op. Een
mooi jaar met als hoogtepunt ons 40 jarig jubileum op 13 december 2016.
Als voorzitter mocht ik een aantal keren “optreden” zoals het maken en
houden van een speech voor kampioenteams, prijzen uitreiken bij het Dikke
Buiken-toernooi, openen van onze feestavond en huldigen van jubilarissen
op 17 december en bloemen uitreiken als dankjewel voor de goede zorgen
van de sporthalbeheerders en Gemma. Uiteraard zat ik ook de Algemene
Ledenvergadering van maandag 21 mei voor. Alles bij elkaar een leuk jaar
en ik hoop dit dan ook nog vele jaren met veel plezier te mogen blijven doen!
De tweede helft van de competitie is alweer bijna ten einde. Zoals het er nu
naar uitziet gaan we, net als in de eerste helft, weer 2 kampioenschappen
vieren. Bij de jeugd is Klapper 3 al knap kampioen geworden en ten tijde van
het schrijven van dit stukje wordt Klapper 2 als het goed is morgenavond
kampioen. Mooie prestaties voor beide teams!
Om je verder te kunnen ontwikkelen in je badmintontechniek en tactiek is
het, zeker voor de jeugd, van belang dat er getraind wordt. Op de
zaterdagen wordt dit door vele jeugdbegeleiders enthousiast gedaan. En
voor de competitiespelers vindt er op woensdagavond nog een training
plaats. Ik ben dan ook blij dat we het contract met onze trainer Hennie
Bruurmijn met 3 jaar hebben verlengd.
Met de zomer in het vooruitzicht wil ik graag afsluiten met iedereen alvast
een hele fijne zomervakantie te wensen! Maar totdat het zover is……veel
badmintonplezier!

Met enthousiaste sportieve groet,

Wilma Saueressig
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Bestuursmededelingen
Einde en begin seizoen
De sporthal sluit dit jaar op 15 juli. Dit houdt in dat voor de zaterdag de
laatste speelochtend is zaterdag 8 juli, en voor de maandag en
woensdaggroepen op respectievelijk 10 juli en 12 juli.
Op maandag 27 augustus zal voor ons weer het seizoen starten. Voor de
maandagochtend (8.30 – 9.30) en maandagavond (20.30 – 22.30) spelers
beginnen we op 27 augustus. De woensdagavond begint weer op 29
augustus om 20.30 en eindigt om 22.30 uur. Voor de jeugd begint het
seizoen op 2 september.
Aanvang training en competitie
De training zal weer beginnen op woensdag 13 september onder
begeleiding van Hennie. Voor degene die competitie spelen geldt dat de
eerste wedstrijden gepland staan voor de week van 25 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 2017 Senioren
*** Overgangs klasse ***
gesp gew
A.B.C. 2
8 6
SPARRENBURG
8 6
B.V. 1
KLAPPER B.V. DE 1 8 4
UDENHOUT B.C. 1 8 2
B.C. ARGUS 1
8 1

gel verlpuntenvoortegengame saldo:
0 2 12 84- 44
0
0

2

12 70- 58

0

1
0
1

3
6
6

9 71- 57
4 45- 83
3 50- 78

0
0
0

gel
1
1
1

verlpuntenvoortegengame saldo:
2 11 72- 56
0
3
9 74- 54
0
4
7 59- 69
0

*** 2de Klasse ***
KLAPPER B.V. DE 2
O.B.V. 1
DENO B.C. 2
SPARRENBURG
B.V. 2
SPARRENBURG
B.V. 3

gesp gew
8 5
8 4
8 3
8

3

1

4

7 57- 71

0

8

3

0

5

6 58- 70

0

*** 3de Klasse ***
SHUTTLE UP B.V. 3
H.B.V. 1
SPARRENBURG
B.V. 4
B.C. 80 3
KLAPPER B.V. DE 3

gesp gew gel verlpuntenvoortegengame saldo:
8 6 1 1 13 78- 50
0
8 5 2 1 12 71- 57
0
8

4

1

3

9 69- 59

0

8
8

0
0

3
3

5
5

3 54- 74
3 48- 80

0
0

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

8

5

2

1

12 69- 59

0

8
8
8

4
4
3

1
1
2

3
3
3

9 69- 59
9 68- 60
8 59- 69

0
0
0

8

0

2

6

2 55- 73

0

*** 7de Klasse ***
gesp gew gel verlpuntenvoortegengame saldo:
MAASSHUTTLES
B.C. DE 5
KLAPPER B.V. DE 5
B.C.G. 4
HILVARENBEEK
B.C. 3
AALBURG B.C. 1
B.C.G. 3

10 10

0

0

20 105- 55

10
10

6
5

0
2

4
3

12 85- 75
12 85- 75

0
0

10

4

1

5

9 77- 83

0

10
10

2
1

1
0

7
9

5 72- 88
2 56- 104

0
0

10

0

Team 2 Kampioen
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Jasper
Dag Klapperleden,
Op 23 oktober 2016 zijn Arjan en ik de trotse ouders geworden van onze
zoon Jasper. Of we ouders zouden worden van een zoon of dochter dat was
nog een verrassing, maar het voorgevoel van papa Arjan klopte.

Jasper is een vrolijk mannetje, waar we iedere dag weer van mogen
genieten. Na de geboorte van Jasper kwamen ook mijn teamgenoten
(Susan, Chantal, Tibert en Daniël) beschuit met muisjes eten.

Jasper is door hen verwend met zijn eigen Klapper shirt! Het
voorjaarsseizoen kan nu niet meer stuk ;) En dat is wel gebleken, want we
hebben het seizoen als kampioen af mogen sluiten!
We hebben dit seizoen veel leuke en spannende wedstrijden gespeeld en
alle teams waren goed aan elkaar gewaagd. We hebben het seizoen
afgesloten met een etentje bij Eetbar Dit in Den Bosch.
Groetjes, Mieke
12
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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

14

Badmintongenootje

Ik heet
Ik ben geboren op
Ik woon in

Jasper Wijten
8-8-2006
Zeeland

Kleur ogen

Bruin

Kleur haar

Rood/bruin

Broers

Ik heb geen broers

Zussen

Ik heb geen zusjes

School

De Vlasgaard in Zeeland

Groep

7a bij juf Pieternel en Bernadette

Mijn hobbies zijn

Judo en Badminton

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

2 jaar
Badmintonners groep 2

Hooghouden
Ik heb geen idool
Pesten. En van champignons en tomaten.
Weet ik nog niet
Een spel waar bij je kaarten moet trekken en dan
dat aantal punten moet scoren
15

Koningsspelen 2017
Op 21 april 2017 werden de landelijke koningsspelen georganiseerd. De
basisscholen in Schaijk vullen deze dag in met allerlei sport- en
beweegactiviteiten. Er worden zoveel mogelijk plaatselijke verenigingen en
organisaties benaderd om een activiteit van 1,5 uur te organiseren voor een
groep scholieren. Zo werd ook onze badmintonclub hiervoor benaderd. 12
bovenbouwleerlingen hadden zich ingeschreven voor de workshop
badminton.
De koningsspelen starten met een gezamenlijke dans, waarnaar de
scholieren naar de activiteit gaan. Doordat er al flink gedanst was in de
ochtend, hebben we geen uitgebreide warming-up meer gedaan. We
hebben ons vooral gefocust op het losmaken van de spieren. Na de
warming-up ben ik begonnen met het programma dat ik had voorbereid. Al
snel kwam ik erachter dat de meeste kinderen liever wedstrijdjes gingen
spelen. Om het voor de kinderen zo leuk mogelijk te maken, heb ik een
toernooischema uitgeschreven en de regels uitgelegd. Hierna zijn de meeste
partijtjes gaan spelen. Een enkeling wilde graag ‘echt’ leren badmintonnen,
door middel van een training. Voor deze kinderen heb ik dan ook het
programma uitgevoerd, zoals van te voren gepland. Degene die de
wedstrijden speelde waren erg fanatiek en gingen 100% voor de winst. Ook
de kinderen die wilden trainen waren enthousiast en deden erg goed mee.
De ochtend is afgesloten met een speelkaartentoernooi, waar alle kinderen
aan mee deden. Het was een gezellige ochtend, met veel inzet en
sportiviteit van een leuke groep kinderen.

Aniek Wingens
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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 een kampioensteam! Klapper 3 met
Mirte Vissers, Katleen Schaminee, Sanneke Wilbers, Tygo Danen, Alec
Hoefnagels, Pieter van Gaal met begeleiders Eva Nijhuis en Susan
Cornelissen werd heel knap kampioen in de U-15 poule 2. Proficiat! De
huldiging vindt plaats begin juli.
Clubkampioenschappen
Voor de clubkampioenschappen bij de jeugd hebben we een nieuw concept.
De jeugd speelt 3 zaterdag (20 mei, 10 juni en 17 juni) om zo veel mogelijk
punten te verzamelen voor de finaledag op 24 juni. Op 24 juni spelen de 4
met de meeste punten per leeftijdsklasse om de wisselbekers. Voor de
dubbel en mix kijken we na 4 wedstrijddagen wie de beste resultaten heeft
geboekt en de wisselbekers wint. Uitslagen staan in het volgende
Krabbeltje.
Bad-mini-tondiploma’s
Op 24 juni gaan onze badminitonners op voor hun badminitondiploma's.
Veel succes!
Jeugdkamp
Van 12-14 mei werd weer het jaarlijkse jeugdkamp gehouden. Er gingen 24
kinderen en 12 begeleiders mee. Het thema voor het kamp was 'fout' kamp
we gingen voor de 4e keer naar groepsaccommodatie "De Vrije Lust"in
Nistelrode. Natuurlijk vinden jullie een verslag en foto's in dit Krabbeltje.
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Ouder- kindtoernooi en vertoning kampvideo 8 juli
De laatste zaterdag van het seizoen is op zaterdag 8 juli. Op deze zaterdag
houden we weer het jaarlijkse ouder-kindtoernooi en we hopen op net zo'n
grote opkomst als vorig jaar. Na het toernooi gaan we de kampvideo kijken.
Het toernooi zal beginnen om 9 uur en duurt tot 11:00 uur.
Afscheid Jeugdbegeleider
Helaas moeten we afscheid nemen van Susan Cornelissen als
jeugdbegeleidster. Hartstikke bedankt voor jouw hulp de afgelopen jaren!
Natuurlijk gaan we Susan nog officieel bedanken. Volgend seizoen komen
Jeroen Pashouwers en Sharon Manders ons versterken als nieuwe
jeugdbegeleiders. Recentelijk hebben ook Chantal Coolen en Maik Jansen
aangegeven te stoppen dus ook daar zal afscheid van worden genomen.

Groetjes,
Ton
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Eindstanden voorjaar competitie 2017 Jeugd

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

8

7

1

0

15 93- 35

0

8

6

1

1

13 94- 34

0

7

2

1

4

5 40- 72

0

7

2

0

5

4 43- 69

0

8

0

1

7

1 34- 94

0

*** U-18 Poule 3 ***
gesp gew gel verlpuntenvoortegengame saldo:
SPARRENBURG
B.V. 7
MAASSHUTTLES
B.C. DE 4
KLAPPER B.V. DE 2
SHUTTLE UP B.V. 1
SPARRENBURG
B.V. 6
SPARRENBURG
B.V. 5

10 10

0

0

20 124- 36

0

10

8

0

2

16 107- 53

0

10
9

6
2

0
0

4
7

12 88- 72
4 59- 85

10

2

0

8

4 47- 113

0

9

1

0

8

2 39- 105

0

0
0

*** U-15 Poule 2 ***
KLAPPER B.V. DE 3
MAASSHUTTLES
B.C. DE 5
SHUTTLE UP B.V. 2
H.B.V. 3

gesp gew gel verlpuntenvoortegengame saldo:
9 7 0 2 14 95- 49
0
9

5

2

2

12 91- 53

0

9
9

4
0

2
0

3
9

10 86- 58
0 16- 128

0
0

*** U-12 Poule 1 ***
gesp gew gel verlpuntenvoortegengame saldo:
MAASSHUTTLES
B.C. DE 7
SPARRENBURG
B.V. 10
KLAPPER B.V. DE 4
B.C. ROSSUM 1
H.B.V. 5

8

8

0

0

16 88- 40

0

7

4

0

3

8 75- 37

0

6
3
6

3
0
0

0
0
0

3
3
6

6 62- 34
0 4- 44
0 11- 85

0
0
0
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Klapper 3 kampioen
Klapper 3 bestaat uit Mirte, Sanneke, Katleen, Tygo, Pieter en Alec. Over dit
team is veel te zeggen. Het is altijd gezellig met ze, ze kletsen de oren van
je kop en ze kunnen het als team goed met elkaar vinden. Net als bij elk
team hebben ze hun ups en downs, maar vrijdag 21 april was voor hun
zeker een up! Ze wonnen en werden kampioen. Ik was zo trots op ze! Twee
weken ervoor vroegen ze aan mij hoe hoog ze stonden in de competitie. Ze
wisten niet eens dat ze eerste stonden en ik kreeg als reactie terug: “Uh,
hoe kan dat?”. Ik had meteen lol. Daarna kwam de vreugde en werd er aan
mij gevraagd of ik meeging naar hun laatste wedstrijd. Want als ze die
zouden winnen, zouden ze kampioen zijn. Natuurlijk zeg ik daar geen nee
tegen en iedereen was erbij: ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s. Ze
wisten al na de dubbelpartijen dat ze kampioen waren, pas naar de mixen
was het officieel. Klapper 3 is kampioen! Niemand kan daar nog iets aan
veranderen, iedereen was zo trots en ze werden overvallen met snoep en
cadeaus.
Kampioenen, dank dat ik jullie teambegeleidster mocht zijn.
Eva Nijhuis
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Jeugdkamp
Vaute kamp – 12 t/m 14 mei 2017
Vrijdag 12 mei 2017 was het eindelijk zover, het badmintonkamp ging weer
bijna beginnen. Voordat ik kon vertrekken moest ik nog even mijn koffertje
inpakken. Mijn inpaklijst was nog nooit zo lang geweest, naast de standaard
spullen stonden er dingen op als een knikker, foute sportkleding, foute
kleding voor de bonte avond, Jenga, USB met foute muziek. Kortom erg veel
foute spullen, die goed van pas zouden komen tijdens het Vaute Kamp.
Voordat ik mijn koffer definitief dichtmaakte had ik nog even naar de
weersvoorspelling gekeken. Tot grote teleurstelling stond daar dat er het
hele weekend grote kans op regen was en zaterdag zelfs een kans van 87%
op neerslag. Toch nog maar even mijn regenpak ingepakt en ik was klaar
om te gaan. Helaas, ik moest nog een aantal uurtjes wachten om te
vertrekken.
Als kind zijnde keek ik er altijd erg naar uit, maar ook als jeugdbegeleidster
stond ik weer te popelen om mee op kamp te gaan. Om 17:45 uur moesten
we verzamelen bij de sporthal, maar mijn enthousiasme was zo groot dat ik
10 minuten van te voren al aanwezig was. Ik dacht de eerste te zijn, maar
een aantal kinderen waren net zo enthousiast en stonden al te wachten.
Ouders zeiden dingen tegen mij als ‘Hij vraagt al de hele dag hoe lang het
nog duurt voordat we gaan en dat hij niet te houden was thuis’. Waarop ik
eerlijk moest toegeven dat het voor mij niet anders was en ik blij was dat het
moment eindelijk daar was.
Langzaam begon de parkeerplaats vol te lopen met kinderen, ouders en
jeugdbegeleiders. Toen we compleet waren was het eindelijk tijd om te
vertrekken richting de kamplocatie. Voor het vierde jaar op rij wordt het
badmintonkamp gehouden in de Vrije Lust in Nistelrode. Naast het feit dat
dit het vierde badmintonkamp werd op deze locatie, was het ook mijn vierde
jaar dat ik mee mocht als jeugdbegeleidster. Van de voorgaande jaren wist
ik nog precies hoe de locatie eruit zag. Na een gezellige fietstocht was ik blij
op het kampterrein aan te komen, nu begon het badmintonkamp voor mij
echt! Tot mijn grote vreugde zag ik dat er iets was veranderd aan de locatie,
er was namelijk een luchtkussen geplaatst op het grasveld. Nadat ik mijn
fiets had geparkeerd, sprong ik samen met een andere jeugdbegeleider
gelijk op het luchtkussen. Het blije kind wat zo graag op badmintonkamp
ging, kwam weer naar boven. Tot ik mezelf realiseerde dat ik een
verantwoording had en beter eerst even de tassen naar binnen kon brengen.
Het beloofde een mooi en vooral gezellig kamp te worden.
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Nadat alle tassen op de slaapzalen lagen en de bedden waren verdeeld,
werd het eerste spel van het kamp uitgelegd. De vrijdagavond begint elk jaar
met de uitleg van het rode-draad-spel. Dit jaar was dit het sokkenspel. Alle
jeugdbegeleiders hadden een bepaalde kleur sok aan, de kinderen kregen
een kleur toegewezen en moesten erachter komen welke jeugdbegeleider
deze kleur sokken droeg. Wanneer deze kleur gevonden was, werd de
volgende kleur gegeven. Een leuk spel voor de kinderen, voor de
jeugdbegeleiders wat minder, omdat:
1) wij de meest bijzondere kleuren hadden gekregen en sommige nog
stad en land afgezocht hebben naar sokken in die specifieke kleur;
2) wij met een beetje pech drie dagen dezelfde sokken aan moesten;
3) sommige kinderen erg fanatiek waren en direct na de uitleg probeerde
om de broek van de jeugdbegeleiders op te stropen, met het gevolg
dat er in no-time een aantal kinderen aan het been hingen.
Om 20:30 begon het foute afbeeldingen spel in de bossen. De groep werd
verdeeld in vijf kleinere groepjes en onder begeleiding van één of meerdere
jeugdbegeleiders werd het spel gespeeld. Samen met Chantal Coolen en
ons groepje gingen we op zoek naar de 10 afbeeldingen die in het bos
verstopt lagen. Op elke afbeelding stond een fout, het was aan ons om deze
fout te ontdekken. Zodra alle afbeeldingen en fouten gevonden waren,
moest het groepje zich melden bij de spelleiders. Vervolgens werd er een
puzzel uitgedeeld. Het groepje dat als eerste de puzzel zou oplossen, had
het spel gewonnen. Fanatiek gingen we op zoek naar de afbeeldingen, de
eerste afbeeldingen waren snel gevonden en ook de fouten die erin zaten
waren snel ontdekt. Chantal en ik hadden dan ook een goed en fanatiek
groepje bij ons. Zo fanatiek om te winnen, dat Mart Jr ongeveer 20 minuten
stil op een boomstam heeft gezeten waaronder een afbeelding lag. Nog
geen enkel ander groepje had deze afbeelding gevonden. Elke keer als we
de afbeelding wilden bekijken, kwam er een ander groepje aanlopen en
moesten we weer wachten totdat de kust weer veilig was. Na deze 20
minuten konden we eindelijk de afbeelding besturen. Toen restte ons nog
maar één afbeelding en deze was onmogelijk te vinden (ook de spelleiders
konden deze niet meer terug vinden). Chantal en ik wisten welke afbeelding
we nog moesten en hebben deze op internet opgezocht. Een beetje
valsspelen hoort er immers bij. Vooral Ton van Tilburg speelt graag vals. Het
is zelfs zo erg dat sommige kinderen niet meer bij Ton in het groepje wilden,
omdat hij altijd valsspeelt. Fijn dat er nog eerlijke kinderen zijn! Maar
terugkomend op het spel, vond ons groepje valsspelen niet zo’n punt. Nu we
alle afbeeldingen gevonden hadden en de fouten hadden ontdekt zijn we als
een gek naar de spelleiders gerend. Hier kregen we de puzzel. Deze klopte
vrij snel en we riepen de spelleiders erbij. We dachten gewonnen te hebben,
maar blijkbaar was er nog meer aan de hand met de puzzel. Op de
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achterzijde stond een telefoonnummer, welke we meteen belde toen we die
vonden. Ja hoor, wij waren het eerste groepje dat het telefoonnummer belde
en hadden gewonnen!
Na het foute afbeeldingen spel gingen alle kinderen, op de oudste zes na,
het smokkelspel spelen. Joost vd Heijden en ik hadden een speciaal
programma voor de oudere jeugd in elkaar gezet en namen de oudste zes
mee op pad voor een andere activiteit. In het oude/verlaten huis van de
familie van Hout heeft de oudste jeugd Levend Cluedo gespeeld. Elk tweetal
kreeg informatie over de persoon die vermoord was, het was aan de jeugd
erachter te komen wie deze moord gepleegd had, in welke kamer en met
welk moordwapen. Daar stonden ze dan, geen idee hoe ze de oplossing
konden vinden. Na veel zoeken en puzzelen werd het ze uiteindelijk een
duidelijk hoe het spel in elkaar zat. Na een fanatieke strijd, wonnen Lize en
Rachel uiteindelijk het spel.
Terugkomend op het kampterrein lagen de kinderen op bed en werd er
volop ballonnen geblazen en slingers gehangen. Sanne was zaterdag jarig
en dat moest natuurlijk gevierd worden. Naast de slingers en ballonnen werd
ook de stoel goed versierd. Na een korte nacht, werden de smerige sokken
weer aangetrokken en was het tijd voor het een nieuwe dag. Voordat er
ontbeten werd, heb ik samen met Chantal ochtendgymnastiek gedaan.
Natuurlijk moesten de kinderen hier aan meedoen. In onze meest foute
sportkleding met veel neonkleuren hebben we dansjes gedaan. Na de
ochtendgymnastiek hebben we heerlijk ontbeten en gezongen voor de jarige
Sanne.
De dag vervolgde zich met het chaosspel. Het chaosspel bevatte 63 kleine
opdrachten. Elk groepje moest dobbelen, dat nummer zoeken op het
grasveld en vervolgens deze opdracht uitvoeren voor de jury. Werd de
opdracht goedgekeurd mocht er opnieuw gedobbeld worden, werd de
opdracht afgekeurd moest de groep een stap terug. Het nieuwe nummer
waar de groep op kwam, stond gelijk aan een nieuwe opdracht. Een erg leuk
spel met veel chaos en gekkigheid. Hieronder een aantal voorbeelden van
de opdrachten:
1) trek bij iemand van je groep zoveel mogelijk kledingstukken aan;
2) blaas een ballon totdat deze knalt;
3) maak een gekke groepsfoto;
4) doe allemaal de kikkersprong naar de overkant van het veld;
5) win van de jury met Mastermind.
Na alle gekkigheid, werd er geluncht en maakte we ons klaar voor het
volgende spel. De zon scheen lekker en het leek erop droog te blijven,
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ondanks de slechte voorspelling. Voorgaande jaren werd er op
zaterdagmiddag een vossenjacht gehouden in Uden, maar gezien de fietstijd
naar Uden werd er besloten naar het centrumpje van Heesch te gaan. Wat
een goed idee! Minder oversteek punten, minder lange fietstocht en langere
tijd om het spel te spelen. De oudste kinderen kregen 30 detailfoto’s via de
telefoon toegestuurd, het was aan hen de taak deze te vinden, opnieuw te
fotograferen en terug te sturen naar Joost en mij. Per 3 foto’s die de groep
terugstuurde, kregen zij een letters. Uit alle letters kwam een adres. De
groep die als eerste op het adres was, had het spel gewonnen. Dit was het
groepje van Sharon, Rachel en Mart Jr.
De andere kinderen kregen een lijst met opdrachten mee en moesten deze
uitvoeren, het bewijs moest vastgelegd worden op foto’s en video’s. Ook hier
zaten weer erg gekke en grappige opdrachten tussen, welke erg leuk
beeldmateriaal op hebben geleverd.
Terug op het kampterrein hadden de kinderen vrije tijd, totdat de frietkar
gereed was. Onbeperkt snacks en friet als avondeten. Sommige kinderen
hielden het bescheiden, andere aten alsof ze weken niks meer gegeten
hadden. Terwijl iedereen aan het eten was, viel er een flinke regenbui.
Gelukkig was dit de enige regen van de dag en was het stukken beter dan
voorspeld. Na het eten maakte iedereen zich klaar voor de bonte avond.
Iedereen trok de meest foute kleren aan en de gezellige avond kon
beginnen. De avond stond in het teken van Just Dance en karaoke. Een
avond waar veel is gelachen en sommige zichzelf lichtelijk voor schut
hebben gezet, waaronder ikzelf. In mijn meest foute kleren heb ik zo vals
mogelijk gezongen en voordat laatste hoefde ik niet eens moeite te doen. Er
is flink op los gedanst en gezongen en ook hier is weer goed beeldmateriaal
van gemaakt. Degene die het meest fout gekleed waren werden nog even in
het zonnetje gezet, dit waren Mel en Helen. De zaterdagavond is afgesloten
met een gezellig kampvuur.
Om 00:00 uur werd er bij het kampvuur flink gezongen voor mijn 21 ste
verjaardag. De jeugdbegeleiders hadden goed uitgepakt, met feesthoedjes
en een leuke verjaardagskaart. Ook met de verjaardag liedjes werd goed
uitgepakt. Iedereen zong de eerste paar bekende liedjes mee. Daarna
gingen Chantal en Maik uit volle borst verder, met liedjes die zij als docent
zingen voor de jarige kinderen uit de klas. Minstens 10 liedjes zijn de avond
gepasseerd. Een erg leuk en feestelijk begin van de zondag.
Zondagochtend worden we allemaal wakker gemaakt door Joost en Rob
Vissers met de videocamera. Dit kamp was het niet anders. Het enige
verschil was dat Joost dit jaar op mijn bed sprong om mij wakker te maken
en nogmaals te feliciteren. Tijdens het ontbijt is er nogmaals voor mij
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gezongen en wederom wilde Chantal en Maik er een reeks van 10 liedjes
van maken. Na het ontbijt is de oudere jeugd apart genomen voor een
spellenochtend. Tijdens deze spellenochtend werden er ook verschillende
quizjes gespeeld. De spellen waren een tikkeltje fout en ook niet allemaal
even geschikt voor de andere kinderen. Om die reden hadden de andere
kinderen leuke sport/balspellen op het grasveld. Na de laatste spellen werd
er geluncht met broodje knakworst. Vervolgens is alles opgeruimd en
schoongemaakt. Voordat we weer naar huis fietste, hebben we de winnaar
van het kamp bekend gemaakt. Dit was degene die over het hele kamp de
meeste punten had gescoord bij de verschillende spelonderdelen. De
winnaar van het badmintonkamp was dit jaar Mirte.
Wat was het een onwijs leuk kamp! Dankzij de leuke, fanatieke en vooral
makkelijke kinderen, de geweldige groep jeugdbegeleiders, het weer, de
leuke activiteiten en de foute muziek die het hele kamp te beluisteren was.
Alle foto’s en video’s zijn terug te zien tijdens de kampvideo en op de
facebookpagina van de club.
Iedereen heel erg bedankt voor dit super kamp en de onvergetelijke
verjaardag.
Aniek Wingens
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Door Laura en Helen de Klein

Helen (8 jaar) :
We gingen op 12 mei op badmintonkamp. Ik vond het heel avontuurlijk. We
gingen een speurtocht doen, dat vond ik wel leuk. We zijn in de bossen op
zoek geweest naar plaatjes waar foutjes in zaten, dat was ingewikkeld. Mike
moest daarvoor helemaal in een boom klimmen omdat hij een plaatje moest
bekijken. Daarna moesten we dingen die snel kapot kunnen op en neer
brengen en als het kapot ging of afgepakt werd dan kreeg je geen punt. We
hebben ook nog een sokkenspel gedaan, daarbij moesten we sokken
zoeken van de begeleiders. Op zaterdagavond gingen we naar het
kampvuur kijken en kon je een prijs winnen met het gekste kostuum, want je
mocht zo fout mogelijk verkleed. En ik had de eerste prijs gewonnen ! Dat
was superleuk en je kon karaoke doen en dansen op just dance. Eén spel
was heel vervelend, want daarbij moest iemand schreeuwen wat er op een
lijstje stond. Ik ging superlaat naar bed. Op zondag gingen we weer terug
fietsen.
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Laura (10 jaar) :
We gingen eerst fietsen naar het kamp zelf. Toen we er eenmaal
aankwamen zagen we dat het heel groot was, ook met speeltoestellen.
Daarna gingen we naar het bos, toen we alle spullen hadden uitgepakt, en
daar gingen we spelletjes doen. Op een grote open plek gingen we een spel
doen waarbij je breekbare spullen naar de overkant moest brengen. Als ze
met een zaklamp op je schenen, was je af. Op zaterdag gingen we eerst met
z’n allen ontbijten en toen was er een jarige ! Sanne was jarig. Ook hebben
we een spel gedaan met nummertjes in het gras en per getal was er een jury
die vertelde wat de opdracht was. De winnaar van het spel waarbij je sokken
moest zoeken was Janita, die had 7 sokken gevonden. We zijn ook in
Heesch geweest, waar we opdrachten moesten doen, vaak moest je ook
een foto maken van je opdracht. Zondag deden we allemaal spellen, touwtje
trekken, fout voetbal enzovoorts. Sommige begeleiders speelden een beetje
vals… Je kon lekker spelen, het eten was lekker want we hadden friet !
Het kamp was superleuk, volgend jaar weer !
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