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Voorwoord 
Mei 2016 

Nadat vorig jaar voor de 40ste keer het Sport en Spelweekend werd georganiseerd, gaan we 
als kampstaf vrolijk verder met het organiseren van dit geweldige festijn. Jullie zullen er al 
weer weken, zo niet maanden van tevoren naar toe hebben geleefd en bijna is het zover! Dit 
jaar zal voor de 41ste keer het Sport en Spelweekend worden georganiseerd. Voor ons als 
Kampstaf en met ons de vele, vele andere vrijwilligers is het altijd fijn om te zien dat jullie 
volop genieten van dit weekend. Zonder de inzet van al deze mensen bestaat er geen Sport 
en Spelweekend. Daarom op voorhand alvast een woord van dank voor alle mensen die zich 
ook dit jaar weer inzetten om het Sport en Spel weekend tot een groot succes te maken.  

Het thema van dit jaar heeft betrekking op iets wat we allemaal wel eens zouden willen zijn: 
 

         Superhelden 

Iedereen heeft wel een superheld waar hij of zij graag op zou willen lijken. We noemen 
bijvoorbeeld Batman, Spiderman, Superman, De Hulk, Catwoman en noem ze allemaal maar 
op. Jullie zullen zien dat de namen van deze superhelden terugkomen als tentnaam. Het is 
altijd leuk om gekleed te gaan als superheld die behoort bij jouw tent. Laat je fantasie maar 
spreken!  

 

Op vrijdagmiddag 20 mei om 17.00 uur zal het Sport en Spelweekend traditiegetrouw 
worden geopend door onze eigen Kwakelse Superheld Johan Stange. Daarna zal de strijd 
tussen de diverse superhelden losbarsten. De leiders en leidsters zullen het tegen elkaar 
opnemen in het openingsspel. ’s Avonds kan er weer gedanst worden in de disco, dus zorg 
dat je er op je mooist uitziet. Ook zijn er leuke spellen te doen voor als je moe bent van het 
swingen en je even tot rust wilt komen en natuurlijk zal ook de bingo dit jaar niet ontbreken.  
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Op zaterdag gaan we, na waarschijnlijk een korte nachtrust en een stevig ontbijt, op pad 
naar Poldersport. Dat het weer een dolle en natte boel gaat worden dat is zeker. Zorg dus 
dat je droge kleren meeneemt voor op de terugweg.Ook onze vrienden van de G-voetbal 
zullen weer bij Poldersport aanwezig zijn. ’s Middags gaan we creatieve en sportieve 
activiteiten doen. De materiaalgroep heeft ook dit jaar weer een aantal nieuwe spelen voor 
het circuit bedacht. 

’s Avonds hebben we het avondprogramma wat weer in drie blokken is verdeeld. De 
precieze invulling daarvan houden we nog even geheim om het spannend te houden. De 
oudste groepen gaan aan het eind van de avond in ieder geval weer op pad voor het 
avondspel waar ze hoogstwaarschijnlijk een paar helden in het donker tegen gaan komen 
die hen de stuipen op het lijf jagen! Uitkijken geblazen dus!  

Op zondag blijven we op het KDO terrein voor opnieuw creatieve en sportieve activiteiten die 
ons op weg helpen naar de sluiting die rond de klok van 16.45 uur zal plaatsvinden.  

Als kampstaf hopen wij dan natuurlijk dat jullie allemaal kunnen terugkijken op een geweldig 
weekend! Wij hebben er in ieder geval enorm veel zin in! 
 
De Kampstaf 

 

 

 

 

 

 

Volg jij ons al?  

Sport en Spel heeft ook een eigen Facebook account (Sport En Spel De Kwakel) en een 

website (http://www.sportenspeldekwakel.nl/). Hierop vind je nieuws over en foto’s 

van ons Sport & Spel weekend. Dus waar wacht je nog op! Like ons of breng een 

bezoekje aan de website. 

  

Kampstaf 
Paul ten Brink 

Frans van Doorn  
Femke de Jong 

Peter Mayenburg 
Arjan Plasmeijer 
Rob Rentenaar 
Johan Stange 

http://www.sportenspeldekwakel.nl/
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Sponsors 
Omdat wij van mening zijn dat de hoogte van de bijdrage voor deelname aan het Sport en Spel-

weekend geen belemmering mag zijn voor de ouders om hun kinderen mee te laten doen, bedraagt 

deze slechts € 25. Zonder financiële en materiële steun van onderstaande bedrijven, instellingen en 

personen zou de deelnemersbijdrage aanzienlijk hoger zijn. 

Met dank aan 
Sportvereniging KDO 

Veilingcomité De Kwakel 

PCI 

John en Tiny Vork 

Poldersport 

Participatiefonds Gemeente Uithoorn 

AH Jos van den Berg 

Alex Koppens Spuitbedrijf 

Bakkerij Westerbos 

Café Anderz 

Constructiebedrijf De Kwakel B.V. 

Feestcomite 

Firma Kwekerij Ruco 

FRED.makelaardij o.g. 

Gebroeders Van Doorn 

Installatiebedrijf Groen 

Jac. Oosterveer assurantiën 

Kooijman B.V. 

Kwaliteitsslagerij  Eijk en Veld 

Kwekerij de Noordpoel 

Lek Bloemenservice 

Levarht 

Milieuverzorging Spelt b.v. 

Mohatra 

Molenaar & Van Groenigen 

Paraat brandblussers 

Penelope Events 

Péterra Massagepraktijk 

PINGWING.nl 

Rian van der  Veldt bronbemaling 

Stylefair International B.V. 

Theijssen & De Jong Hoveniers 

Walraven b.v. 

Wuite vrijetijdsmode Mijdrecht 
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Programma  
Vrijdag 20 mei 

17.00 uur   Opening 

17.15 - 18.00 uur Openingsspel 

18.15 - 18.45 uur Eten 

19.00 - 20.00 uur Groepsspel 

20.30 uur   Discotheek 

Zaterdag 21 mei 

7.30 uur  Opstaan voor Poldersport 

8.00 uur   Ontbijt 

8.30 uur  Poldersporten 

11.30 - 12.15 uur Terugkomst groepen 

12.45 - 13.15 uur Eten 

13.45 - 16.25 uur SPORT EN SPEL 

17.30 - 19.30 uur Eten 

19.30 uur  Avondprogramma 

Zondag 22 mei 

8.00 uur  Opstaan en Ontbijt 

9.30 - 10.50 uur SPORT EN SPEL 

10.30 - 10.45 uur   Korte Pauze 

11.05 - 12.25 uur   SPORT EN SPEL 

12.30 - 13.15 uur   Eten 

13.30 - 16.10 uur   SPORT EN SPEL 

16.45 uur   Sluiting  

Openingsspel 
De ouders, verzorgers, familie en andere belangstellenden zijn op vrijdag welkom om na de opening 

om 17.00 uur ook het OPENINGSSPEL op bij te wonen. 

Dit duurt tot ongeveer 18.00 uur waarna alle bezoekers worden verzocht het terrein te verlaten. 

Duur van het weekend 
De kinderen worden op het KDO-terrein verwacht op: 
Vrijdagmiddag  20 mei tussen 16.00 uur en 16.30 uur. 
 
De sluiting van het weekend is op:  
Zondagmiddag 22 mei om 16.45 uur.  
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Bezoek 
Uiteraard kunnen ouders, familieleden, vrienden en belangstellenden het KDO-terrein 
bezoeken om naar de activiteiten te komen kijken.  
 
Hiervoor is gelegenheid op: 
Zaterdag 21 mei van 13.45 tot 16.25 uur 
ZONDAG 22 mei van 9.30 tot 12.25 uur en van 13.30 uur tot en met de sluiting 
 
U wordt verzocht tijdens uw bezoek buiten het tentenkamp te blijven! Zie ‘regels’. 
 
Vrijdagavond, zaterdagochtend en zaterdagavond is het terrein voor publiek gesloten.  
 
De kantine is dit weekend gesloten, met uitzondering van zondag. Tussen 16.00 en 18.00 uur 
zijn bezoekers welkom. Daarna wordt iedereen, behalve de leiders en leidsters, verzocht de 
kantine te verlaten. We kunnen het weekend dan in besloten kring afsluiten. 

Regels 
Houd alles netjes en schoon 
Tijdens het weekend kan je gebruik maken van de toiletten, douches en kleedkamers op het KDO-
terrein. Houd deze netjes en schoon! Er zijn trekkers aanwezig in de douches om de 
kleedkamer/douches schoon te maken. 
Zorg er ook voor dat de groepstent, waar je met je hele groep drie dagen in leeft en slaapt, leefbaar 
blijft. Dit geldt ook voor de kantine, de sportzaal en andere tenten. Papier en ander afval kun je in de 
vuilnisbakken werpen. Deze staan verspreid over het gehele terrein.  
 
Blijf bij je groep 
Probeer tijdens het weekend bij alle activiteiten als groep bij elkaar te blijven. Dit is prettig voor de 
leiding, maar ook voor de andere kinderen. 
 
Eten en drinken / geld 
Over eten en drinken hoeft niemand zich druk te maken. Er is meer dan genoeg voor iedereen! Je 
hoeft dus ook geen geld mee te nemen. Het hele weekend wordt er geen snoep verkocht bij KDO. 

Geen stretcher of tweepersoonsluchtbed 
Het is niet toegestaan om op een stretchbed (stretcher) te slapen. In de tent neemt dit namelijk 
teveel ruimte in. Bovendien is een stretcher kouder om op te liggen, omdat de wind van zowel de 
boven- als de onderkant komt. Ook tweepersoonsluchtbedden zijn niet toegestaan, omdat ze teveel 
ruimte innemen, tenzij er met twee personen op geslapen wordt natuurlijk! 
Alleen in overleg met en na toestemming van de tentleiding kan een uitzondering worden gemaakt. 

Geen energiedrankjes 
Er mag beslist geen Red Bull of andere cafeïnehoudende dranken worden meegenomen. Als dit toch 
wordt geconstateerd, dan wordt er contact opgenomen met je ouders en zal je het Sport en 
Spelweekend direct moeten verlaten. Er wordt dus op gecontroleerd! 
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Ouders, let op! 

Het hele weekend is het tentenkamp het terrein voor de kinderen en de tentleiding. U wordt 
dringend verzocht het tentenkamp na de opening en voor de sluiting niet te betreden. Dit wordt 
namelijk als zeer storend ervaren door tentleiding en kinderen. Het is dus ook niet de bedoeling dat u 
tussentijds spullen ophaalt op het tentenkamp, zonder toestemming van de tentleiding. 

Op zondag bent u na de sluiting welkom op het tentenkamp om uw kind en de spullen op te halen. 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 

Regenprogramma 
Bij het Sport en Spelweekend denkt iedereen aan zon en mooi weer. Gelukkig hebben we het 

meestal goed getroffen. Het was wel eens bewolkt en er viel wel eens een klein buitje, maar gelukkig 

kon alles gewoon door blijven gaan. 

Toch houden we er als kampstaf altijd rekening mee dat het weer ook wel eens tegen kan zitten. Als 

het langer dan een half uur regent en er geen zicht is op opklaringen schakelen we over op het 

regenprogramma. Hier hebben we een apart schema voor en dan zullen de activiteiten worden 

ondergebracht in de grote tent, de kantine, de gymnastiekhal en de grote sporthal.  

We gaan er niet vanuit dat het nodig is, maar als het moet dan hebben we het in ieder geval achter 

de hand.  
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Avondprogramma 
Duik maar alvast diep in je kledingkast of vraag je moeder om mee te gaan winkelen (vader mag 

natuurlijk ook, maar die houdt er meestal niet zo van), want voor de vrijdag heb je de allermooiste 

kleding nodig voor een spetterende, swingende disco avond! Alle bekende grote hits zullen uit de 

boxen gaan knallen, muziek waarop je voeten onmogelijk stil kunnen blijven staan!  

Als je even wilt uitrusten (of het liedje in de disco net niet van jouw smaak is), in de kantine zitten 

ouders met smart op jullie te wachten om verslagen te worden met allerlei leuke spelletjes! 

Voor de jongste groepen (groep 4 en 5 van de bassischool) wordt een geweldige, uiterst 

professionele Bingo georganiseerd… waarmee je met de juiste cijfers en een klein beetje geluk 

fantastische prijzen kunt winnen!   

 

Na een lange dag vermoeiende dag zullen 

we jullie op zaterdagavond gaan verassen 

met een actief maar ook heel spannend 

programma (vooral ook om jullie wakker 

te houden). De avond is verdeeld in 3 

blokken. Er is een blok in de sporthal 

waarbij je echt heel behendig en sportief 

moet zijn om niet gepakt te worden, een 

blok met onwijs lastige en originele doe- 

en denkspellen waar je al je slimheid 

voor moet gebruiken en er is een 

spannende show…. pfiew, wat hier 

allemaal gaat gebeuren is nog een groot 

mysterie, ook voor ons als avondgroep! 

En vertel dit alsjeblieft niet tegen je 

ouders, maar wij durven zelfs niet te 

zeggen of er geen leiders of leidsters 

gaan verdwijnen (en in het ergste geval 

ook kinderen)! 

 

Voor de alleroudsten groepen (groep 7 

en 8 van de basisschool) hebben we aan 

het eind van avond (lees middernacht, als 

het echt donker is) nog een nachtspel op 

het programma staan…. waar superhelden zijn, zijn ook slechte enge mensen… en deze kunnen zo 

maar uit alle hoeken tevoorschijn komen springen om jullie de stuipen op het lijf te jagen. Zijn ze uit 

op wraak?? 

Het enige wat wij jullie kunnen meegeven is om echt goed bij elkaar te blijven! 

 

Wij wensen jullie heeeel veel plezier tijdens het avondprogramma!! 

 

De avondgroep 
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Eten 
Het eten wordt door de dames van de eetgroep georganiseerd. 's Morgens en 's middags zit iedereen 

gezellig bij elkaar in de eettent. Op de zaterdagavond eten we 

natuurlijk weer patat met????  

Dit kan natuurlijk niet voor iedereen tegelijk gebakken worden. 

Daarom zullen de groepen worden opgeroepen als zij aan de 

beurt zijn. Luister daarom goed, zodat iedereen snel en op zijn of 

haar beurt aan de maaltijd kan beginnen. 

De andere dagen krijgt men ontbijt, lunch en avondeten van de 

eetgroep. 

Na afloop zondagavond om ongeveer 17.00 uur eten de kinderen 

weer thuis.  

Kleding 
Ieder jaar ligt er in de tassenrekken bij KDO weer een grote stapel kledingstukken en andere zaken 

die verloren of vergeten zijn. 

Om de kleding sneller bij de eigenaren terug te kunnen bezorgen zouden wij willen verzoeken om 

NAMEN IN DE KLEDING TE MAKEN. 

De gevonden voorwerpen zijn op maandagavond 23 mei van 19.00 tot 20.00 uur te bekijken in de 

tassenrekken bij KDO. 

N.B.  Sport en Spel is niet aansprakelijk voor het verlies van kleding of schade aan kleding! 

Wat neem je mee? 
1. Slaapzak (en een extra deken tegen de kou) 
2. Matras of luchtbed (geen stretcher) 
3. Bord, lepel, vork, mes en een stevige mok (zet je naam erop) 
4. Handdoeken, zeep, tandenborstel, etcetera 
5. Warme trui 
6. Extra ondergoed 
7. Warme nachtkleding 
8. Zakdoeken 
9. Regenkleding 
10. Goed humeur 
11. Extra kleding i.v.m. poldersport 
12. Extra vuilniszak i.v.m. natte kleding 
13. Gymschoenen voor in de grote sporthal (dus gymschoenen die je 
gebruikt op schoolgym!!) 
P.S. Voorzie de gymschoenen van je naam!  
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Plezier 
Ook dit jaar vieren we dit met veel gezellige spellen en activiteiten. Het is dan ook een groot feest om 

de kinderen vol overgave te zien genieten. 

We kennen allemaal Sport en Spel, hoe gezellig het is en hoe 

vrolijk iedereen is. Maar als je met zoveel mensen bij elkaar 

bent zijn er natuurlijk wel enkele regels nodig om het 

weekend goed te laten verlopen; de regels vind je ook in dit 

boekje. 

We gaan er vanuit dat het net zoals andere jaren weer 

hartstikke gezellig zal zijn en iedereen rekening met elkaar 

houdt, ook als het een keertje tegen valt. Bijvoorbeeld als je 

moet wachten bij een spelletje, het eten of bij de toiletten, 

moet je bedenken dat je met heel veel mensen bent.  

Zelfs de weergoden zijn meestal goed gestemd met Sport en Spel. 

Dan kan er eigenlijk niets fout gaan en vieren we een oergezellig Sport en Spel.  

Veel plezier 

 

Parkeren 
Zoals gebruikelijk mogen er gedurende het gehele weekend geen auto's op het KDO terrein worden 

geparkeerd. 

Dit geldt voor medewerkers, bezoekers en ook voor de ouders, die hun kinderen met de auto komen 

brengen en halen. 

Tevens is het pad langs de Vuurlijn, het zogenaamde Hanenpad, tijdens het weekend gesloten voor 

het verkeer. 

We moesten deze maatregel wel treffen, omdat de ervaring ons heeft geleerd dat het gras langs het 

hoofdveld en elders op het terrein helemaal wordt weggereden en er grote problemen ontstaan als 

iemand, die vooraan staat, plotseling weg wil. 

Een nog belangrijker argument is het feit dat bijvoorbeeld een ziekenauto in geval van nood niet op 

het terrein kan komen. Gelukkig is dit nog nooit voorgekomen, maar we moeten er wel op 

voorbereid zijn. 

U kunt uw auto parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaats aan de Vuurlijn (of in de Kuil). Het is 

iets verder lopen, maar we vertrouwen erop dat u begrip heeft voor ons standpunt.  
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Groepsindeling 2016 
Groep 1 
groep 8a + 8b jongens 

James Bond 

Groep 2 
groep 8a en 8b meisjes 

Bondgirl 
1. Bauke Alkema 
2. Sam Bakker 
3. Thierry van den Berg 
4. Luuk Bertoen 
5. Job Bleekemolen 
6. Rik Bras 
7. Rimmer van Gilst 
8. Wesley van Kessel 
9. Jesse van Kessel 
10. Tristan van der Knaap 
11. Björn van der Knaap 
12. Jip Koster 
13. Wessel Meijer 
14. Mika Olij 
15. Thijs Plooij 
16. Joris van Roekel 
17. Axel Romme 
18. Levi van den Toorn 
19. Dylan Torre Lopez 
20. Kess in ’t Veld 
21. Tim Venekamp 
22. Ticho Vermeulen 
23. Nick Vervoorn 
24. Chris van Weerdenburg 
25. Broer Wijfjes 
26. Sjoerd Zuijderduin 

 

1. Rozemarijn Alderden 
2. Fabiënne Baas 
3. Linde Boekraad 
4. Sacha Crum 
5. Senna van Diemen 
6. Elin van Dijk 
7. Yara Hogenboom 
8. Isa Hoogenboom 
9. Zoë van Kessel 
10. Eef Klinkhamer 
11. Sanne Kooiman 
12. Ilse Koolmoes 
13 Bo Koopstra 
14. Fenna van der Laan 
15. Djoeke Lek 
16. Marijne Oosterbeek 
17. Richelle Oudshoorn 
18. Lana Redegeld 
19. Tatum Schaefers 
20. Anna Schaefers 
21. Lucia van Scheppingen 
22. Sterre van Scheppingen 
23. Amber Smit 
24. Jade Swaab 
25. Jasmijn van Tooren 
26. Njoy Vlasman 
27. Luica Vork 
28. Marit de Werk 
29. Fleur Zwebe 

Leiding groep 1: 
Menno Lingeman 
Jesper Oudshoorn 
Mathijs van Rijn 
Mitchel Smits 
Nick Smits 
Jesse Stange 
 

Leiding groep 2: 
Kyara Esteva 
Jamilla Oussoren 
Aranka Oussoren 
Daniëlle Vermeij 
Kim Voorn 
Claudia de Vries 
Saskia Westerbos 
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Groep 3 
groep  6/7 + groep 7 jongens 

Hulk 

Groep 4 
groep 7 meisjes 

Miss America 

1. Kai Albers 
2. Sam Alsemgeest 
3. Maik Blesgraaf 
4. Rick Blits 
5. Fabian Hofmeester 
6. Maik Kandelaar 
7. Cain van Kessel 
8. Sam Klein 
9. Jordi Maijenburg 
10. Esli Meijer 
11. Milan Oudendijk 
12. Sten Pellicaan 
13. Liam Redegeld 
14. Jasper Reijnders 
15. Finn de Rijk 
16. Olof de Roy 
17. Kyano Verschragen 
18. Pepijn Voorhorst 
19. Thijs Voorn 
20. Jens van der Weijden 
21. Joris Wijfjes 
22. Jeroen v/d Berg 
23. Rijk Meiling 
24. Jari Olij 
25. Tijn Appeldorn 
26. Nasser Doudouh 
 

1. Siërra Baas 
2. Cleo Blom  
3. Zoë Hoogland 
4. Zoë van der Hoorn 
5. Mija Kroon 
6. Melissa Kuijper 
7. Kyra Lambrechts 
8. Cindy Lauwers 
9. Tamar Ooms 
10. Fleur Poelwijk 
11. Toska Ruhe 
12. Chênée Schoonevelt Buchner 
13. Eva Koopstra 
14. Fay van Doorn 
15. Jill in ’t Veld 
16. Michelle Verhoef 
17. Yoek Vork 
18. Angelique Wahlen 
19. Quinty Weeda 
20. Tess Zuiderwijk 
 
 

Leiding groep 3: 
Tim ten Brink 
Timo Kas 
René Kruit 
Rick Kruit 
Danny Plasmeijer 
Joeri Stange 
 

Leiding groep 4: 
Jill van der Meer 
Dion Oudshoorn 
Maaike van Tol 
Angela Verbruggen 
Britt Vlasman 
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Groep 5 
groep 6 + 6/7  jongens  

Superman 

Groep 6 
groep meisjes 6/7 

Catwoman 

1. Lucas Baas 
2. Maxim Baker 
3. Sven Bakker 
4. Dawid Bartecki 
5. Ruben Bucchianeri 
6. Tijmen van Dijk 
7. Sam de Groot 
8. Finn Hogenboom 
9. Olaf Hogerwerf 
10. Bart Kooijman 
11. Olaf Koolmoes 
12. Kai van Rekum 
13. Job van Rijn 
14. Desley Ruggenberg 
15. Jordi Schaefers 
16. Stijn Scheunhage 
17. Kevin Torre Lopez 
18. Dion-Luca van der Veen 
19. Nick van Veen 
20. Luuk van Weerdenburg 
21. Julian van der Zanden 

 

1. Kailey Ades 
2. Tessel Ammerlaan 
3. Maud Bakker 
4. Annabel Brozius 
5. Meike van Duuren 
6. Anne Heij 
7. Jip Kempkes 
8. Luna de Koning 
9. Merel Smit 
10. Emma Smit 
11. Blanca Verburg 
12. Danique Winter 
13. Fleur Servaas 
14. Eva Sijstermans 

Leiding groep 5: 
Pim Blommestijn 
Jari Brand 
Kjell ten Brink 
Sten Burgers 
Glenn van Dam 
Joey Plasmeijer 
Daan Plasmeijer 

Leiding groep 6: 
Floortje Broos 
Kelly Kooren 
Sharon Versteeg 
Iris de Waal 
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Groep 7 
groep 5 + 4/5 jongens 

Spiderman 

Groep 8 
groep 6 meisjes 

Superwoman 

1. Sem Amelink 
2. Daan Blits 
3. Jan Burggraaf 
4. Finn Doeswijk 
5. Bas van Ede 
6. Jop den Haan 
7. Sven Hoogenboom 
8. Milo van der Hoorn 
9. Roy van der Knaap 
10. Simon Kole 
11. Mika Labordus 
12. Noah van Leeuwen 
13. Pol Plasmeijer 
14. Sven van de Rotten 
15. Demian Ruhe 
16. Koen Schuurman 
17. Luca Snoek 
18. Thijs van der Terp 
19. Ruben Voorhorst 
20. Nees Wahlen 
21. Jorg Wilms 
22. Jelle van Huizen 
 

1. Senna Boere 
2. Samira Bosdam 
3. Lara Brouwer 
4. Kim Burggraaf 
5. Naomi Buskermolen 
6. Sofie Cammelot 
7. Mandy Cornelissen 
8. Mette Fiesler 
9. Rosalie Hesselink 
10. Michelle Hoogeveen 
11. Phoebe van der Hoorn 
12. Eden Meiling 
13. Jasmijn Poelwijk 
14. Anna Schuurman 
15. Lotte Sijstermans 
16. Pien Verlaan 
17. Queeny Versluis 
18. Jinte Versteeg 
19. Jenna Voorn 
20. Evy de Vries 
21. Jill van der Wees 
22. Nuna de Witt Wijn 
23. Femke van Huizen 
 

Leiding groep 7: 
Joost Boor 
Doron Börger 
Michael Meijer 
Berry Rijnbeek 
Joost Samson 
 

Leiding groep 8: 
Kim van Doorn 
Kim van den Hoek 
Jessica Omtzigt 
Demi Voorn 
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Groep 9 
groep 5 meisjes 

Spidergirl 

Groep 10 
groep 4 + 4/5 jongens 

Popeye 

1. Samara Appel 
2. Ruïsa Baars 
3. Danie ter Beek 
4. Natalia Boruc 
5. Maartje Brozius 
6. Dyani van Kessel 
7. Nina Koning 
8. Katie Kouwenhoven 
9. Tessel Kuijper 
10. Dewi Maijenburg 
11. Marin Nijholt 
12. Lexie Romme 
13. Nienke van Scheppingen 
14. Hailey Schoonevelt Buchner 
15. Lynn in 't Veld 
16. Tamar Venekamp 
17. Evie Versluis 
18. Floor Weerdenburg 
 

1. Matheus van den Aardweg 
2. Thomas Adriaansen 
3. Gijs Ammerlaan 
4. Jimmy Celie 
5. Gijs van Dijk 
6. Joppe Hesselink 
7. Stan Hogerwerf 
8. Roy van der Hoorn 
9. Dani Jansen 
10. Aaron van der Knaap 
11. Maarten Kole 
12. Luuk van Oostwaard 
13. Jules Meiling 
14. Brian Oudshoorn 
15. Thijs van Rijn 
16. Boaz Romme 
17. Stijn Smit 
18. Jack Theijssen 
19. Dean Ultee 
20. Jesper Veen 
21. Milan Voorn 
22. Jop van Weeren 
 

Leiding groep 9: 
Ivana Bertoen 
Inge Bertoen 
Kim Helling 
Loes Helling 
Michelle Versluis 

Leiding groep 10: 
Ernst Bouma 
Roy Klijn 
Patrick van de Nesse 
Coen Verhaar 
Nick Vork 
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Groep 11 
groep (4/5) meisjes 

Totally Spies 

Groep 12 
groep 4 meisjes 

Wonderwoman 

1. Sanne Burggraaf 
2. Noor den Haan 
3. Nora de Hollander 
4. Noa Hoogerland 
5. Anne van Kessel 
6. June van Kessel 
7. Ellis Kouwenhoven 
8. Natascha van der Kuijl 
9. Suus Kuijper 
10. Juno Lambrechts 
11. Lisa Meijer 
12. Anouk van Olphen 
13. Vlinder Ouderling 
14. Sara Pouw 
15. Chrissy van de Put 
16. Femke van Roij 
17. Enola Snabel 
18. Lika Voorn 
19. Eva Voorn 
20. Nomi Galgren 
 

1. Vera Bijlsma 
2. Janouk Brouwer 
3. Diore Heijsteeg 
4. Senna van Kessel 
5. Lynn van Kessel 
6. Iris van der Laan 
7. Fiene Lek 
8. Rinske Lek 
9. Iris van der Meer 
10. Jasmine Ooms 
11. Noa van Rekum 
12. Aukje van Rijn 
13. Loebna Snabel 
14. Natacha Solovjevas Plesojanv 
15. Lotte Voorn 
16. Robine de Vries 
   

Leiding groep 11: 
Pamela Balvert 
Eva Onderwater 
Sylvia Peek 
Iris Vork 
Esmee Willemsen 

Leiding groep 12: 
Chantall Henneke 
Dana Smit 
Maxime Vlasman 
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Schema 
 Circuit Creatief The Battle Atletiek Groepsspel Midgetgolf 

Zaterdag       

13.45 - 14.25 uur 1, 2, 4 3, 5 6, 7, 8 9, 10 11 12 

14.25 - 15.05 uur 1, 2, 4 3, 5 6, 7, 8 9, 10 12 11 

15.05 -  15.45 uur 3, 5, 6, 7 8, 9, 10 11, 12 1 2a, 4 2b 

15.45 - 16.25 uur 3, 5, 6, 7 8, 9, 10 11, 12 1 2b 2a, 4 

Zondag       

9.30 - 10.10 uur 8 – 12 1 2, 4 3 5 6, 7 

10.10 - 10.50 uur 8 – 12 1 2, 4 3 6, 7 5 

Pauze       

11.05 - 11.45 uur 1, 2, 4  11, 12 3 5, 6, 7 8 9, 10 

11.45 – 12.25 uur 1, 2, 4 11, 12 3 5, 6, 7 9, 10 8 

Eten       

13.30 - 14.10 uur 3, 5, 6, 7 2, 4 9, 10 8, 11, 12 1a 1b 

14.10 - 14.50 uur 3, 5, 6, 7 2, 4 9, 10 8, 11, 12 1b 1a 

14.50 - 15.30 uur 8 – 12 6, 7 1, 5 2, 4 3a 3b 

15.30 - 16.10 uur 8 – 12 6, 7 1, 5 2, 4 3b 3a 

 



Hello jongens en meisjes! zijn jullie er klaar 

voor?  Voor een super Sport en spel?

volgende week mogen jullie weer zelf bepalen hoe laat

je naar bed gaat! Papa en Mama kunnen lekker een weekend 

klussen en stieken wat voor hun zelf gaan doen, 

Ondertussen bevindt jij je 3 dagen lang in het 

universum van de superhelden!

Dit weekend kan het zo maar eens voorkomen dat jullie je 

superkrachten moeten aanspreken om je 

tent droog te houden of dat je iets moet verzinnen om 

met jouw groep de andere tenten te verslaan!

Dus begin alvast met je tas in te pakken en zorg dat je 

volgend weekend uitgeslapen verschijnt, want het kunnen 

wel eens hele donkere nachten worden in ons universum!

Tot vrijdag! 

ss2016_boekje_omslag_0416.qxd  30-4-2016  13:00  Pagina 2
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