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 Het kamp – 11 tot 21 juli 2016 

Voor de oudste groepen begon het kamp op maandag, maar de leiding was 

natuurlijk al een paar dagen ter plaatste om ervoor te zorgen dat de leden goed 

ontvangen konden worden. Op vrijdagavond wordt de camion ingeladen, samen 

met de hulp van de Aspi’s, en zaterdagochtend vroeg vertrokken de leiding, de 

Aspiranten en behulpvaardige ouders naar een wei in Hechtel-Eksel. Het zonnetje 

scheen en de tenten rezen heel vlot op. Tegen de avond zagen we al hoe de 

kampplaats er nog 11 dagen uit zou zien. Zondag werden nog de laatste details in 

orde gebracht en was het vooral heel warm. De helft van de leiding keerde 

huiswaarts om samen met hun groepen te kunnen vertrekken, de andere helft ging 

verkoeling zoeken in een openluchtzwembad in de buurt, terwijl ook de kookouders 

en volwassen begeleiding aankwamen en hun tenten rechtzetten. 

Maandag was het dan eindelijk zover. De Rakwi’s en de Tito’s vertrokken met de bus, 

terwijl de Keti’s en de Aspi’s de afstand overbrugden met de fiets. Gelukkig scheen 

was het meewind, en de oudste groepen hebben met glans zo’n 70 kilometer gefietst. 

Op de kampplaats was het de bekende, gezellige bedoening terwijl iedereen een 

plaatsje zocht in hun tent en de matjes opbliezen. Na het eten was het tijd om aan de 

vlag te verzamelen en werd de nieuwe kampdans gedanst. Daarna werd het kamp 

goed ingezet met een openingsspel voor alle groepen. Alle leden werden in kleinere 

groepen onderverdeeld en in een estafette-spel met verschillende opdrachten 

moesten ze hun stripfiguur – leiding vastgeketend op een stoel – bevrijdden door alle 

sleutels te bemachtigen. De verrassing van de dag was dat het ook al meteen 

nachtspel was. De Aspi’s en Keti’s hadden zaten nietsvermoedend in hun tent toen de 

leiding hen kwam halen om het nachtspel te beginnen. Vier groepen moesten in 

elkaars kampen de onderdelen van een fakkel gaan roven, en de groep die het eerst 

aan de centrale post de grote fakkel aan kon steken won het spel. Dit werd natuurlijk 

bemoeilijkt door de leiding. Achteraf konden ze genieten van een lekker stuk pizza.  

Dinsdag en woensdag stonden in het teken van spelletjes in eigen groep. De aspi’s 

speelden een horen-zien-zwijgen spel waarbij ze per drie telkens iemand blind, doof 

en stom was, en zo moesten ze met mekaars hulp de dag doorkomen. Andere 

groepen speelden paintball met blaaspijpen, trokken naar de bos, en natuurlijk werd 

iedereen eens goed vuil tijdens vettige spelen.  

Donderdag was het tijd voor de eerste tocht. De  

Rakwi’s trokken naar een zwembad, de Tito’s  

moesten zelf de weg zoeken, en de Keti’s en  

Aspi’s vertrokken met de fiets op tweedaagse.  

Beide groepen trokken naar Hasselt om er een  

stadspel te spelen. De Aspis’s moesten via hun  

spel te weten komen wat hun avondactiviteit  

was, en kwamen uiteindelijk op een schlagerfestival  

terecht. De Keti’s speelden levende Pac-Man en  

versloegen hun leiding drie keer. Goed gespeeld door  

“De vettige spelen waren weer 

heel leuk, maar we 

ondervonden wel dat de 

Rakwi’s nog niet zo goed 

waren in verf van hun gezicht 

te wassen” 

- Lotte, leidster van de Rakwi’s 



de Keti’s dus en game over voor de leiding. ’s Avonds gingen ze op zoek naar een 

slaapplaats en ondervonden ze dat er nog altijd heel vriendelijke mensen in België 

wonen. We konden terecht op de chirolokalen in Zonhoven, waar ze de avond vulden 

met klassieke spelletjes – zoals ninja, kiekeboe, en sardientje – in een speeltuin. De 

Aspi’s konden overnachten op een kot in Hasselt, waar ze net allemaal inpasten. 

Ondertussen kwam ook de Speelclub aan op de kampplaats, na een ritje op de trein. 

Vrijdag konden de Speelclub, Rakwi’s en Tito’s genieten van een rustige kampplaats 

terwijl de Aspi’s en Keti’s verder fietsten naar Hengelhoef, waar ze konden genieten 

van glijbanen, een bubbelbad, en een echte douche voor de verandering.  

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag staat natuurlijk in het teken van de bezoekdag. Iedereen waste zich, ruimde 

de tenten op, en het kampterrein werd klaargemaakt om de ouders en de Kaloebers 

te ontvangen. Het weer zat mee, de kinderen speelden met water, en er waren 

lekkere hamburgers en ijsjes. Met een demonstratie van de kampdans kwam het 

einde van het bezoek stilaan in zicht. Gelukkig konden de kinderen veel spelletjes 

spelen en er nog een mooie avond van maken, en zo waren de meeste kinderen het 

al snel terug gewoon om verder te gaan met het kamp zonder al te veel heimwee. ’s 

Avonds werden er kaartjes geschreven, werd er bingo gespeeld, en een casino-

avond voor de oudste groepen behoort ook tot de klassiekers. Zondag was het 

familiedag. In de voormiddag speelden de Kaloebers en de Speelclub samen, de 

Rakwi’s en de Tito’s deden pleinspelen met zo’n zestig kinderen, en de Aspi’s konden 

door samen te spelen met de Keti’s eindelijk eens honkbal en ultimate frisbee spelen, 

spelletjes die ze met hun vijven nog niet hadden kunnen spelen. In de namiddag 

speelden alle groepen samen een groot spel. Dit jaar werd er in een heuse strijd 

uitgemaakt welke de beste groep was. In tien spelletjes speelden elke groep wel eens 

tegen elkaar, terwijl de oudste groep een handicap kreeg zodat ook de kleinsten een 

kans maakte. De groep die een duel won kreeg een prentje uit een stripverhaal, en 

het was de bedoeling om om het snelst het stripverhaal te vervolledigen. Uiteindelijk 

werd het gelijk spel voor de Speelclub, Rakwi’s en Tito’s.  

Maandag mochten de Keti’s en Aspi’s nog eens proeven van wat het is om leiding te 

staan. Ze maakten een programma en entertainden de kids de hele dag, terwijl de 

helft van de leiding een oogje in het zeil hield en de andere helft kon genieten van 

welverdiende rust. Het was een warme dag, dus er werd met water gespeeld. Ook het 

bash-glijden was weer een enorm succes. Nadat de Keti’s en Aspi’s de kinderen in hun 

“Het was leuk om te zien hoe 

tussen de vele Pokémon Go-

spelers er ook veel chiro’s een 

echt stadsspel aan het spelen 

waren” 

- Tine, leidster van de Keti’s 



bed gelegd hadden, werd er overlopen hoe de dag geweest was en konden ze 

genieten van scampi’s, de klassieke afsluiter van deze dag. Dinsdag trokken alle 

groepen op grote tocht. Het was weer heel warm dus de Speelclub en de Keti’s 

trokken naar het ondertussen vaak-bezochte openluchtzwembad twee dorpen 

verder. De Kaloebers wandelden naar een kinderboerderij en de Aspi’s gingen geo-

cachen, terwijl de Rakwi’s en de Tito’s de schaduw opzochten in nabijgelegen 

bossen. Bij terugkomst werd er terug afkoeling gezocht met waterspelletjes had 

iedereen de tijd om zich uitgebreid te wassen. Woensdag brak de laatste hele dag 

aan. De jongste groepen maakten dansjes, toneeltjes en quizzen om voor te brengen 

op de bontering, terwijl de Aspi’s en Keti’s hout zijn gaan sprokkelen en het kampvuur 

hebben opgebouwd. De bontering was weer heel leuk, met top-acts zoals 

zelfgemaakte liedjes en een Jommeke-toneelstuk. Tussenin werd er gedanst, 

gezongen, en genoten van hot-dogs en hamburgers. Na de bontering werd het 

kampvuur aangestoken, een mooie afsluiter van een mooi kamp. De volgende 

ochtend werd er hard gewerkt en ingepakt, en kon iedereen huiswaarts keren. 
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