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Wereldstrijd!
Nog even en het is zo ver!
Vrijdag 6 juni gaan we op kamp naar Epe. Acht landen gaan tegen elkaar strijden om
te kijken wie de beste is! Welk land is het beste op het gebied van sport, spel, en heeft
de beste tactiek?

Belangrijke informatie:
In ieder geval meenemen:
•
Wit T-shirt dat versierd mag
worden
•
Veiligheidshesje (ABC)
(zie blz. 8 voor volledige paklijst)
Vertrek op vrijdag 6 juni:
17.30 verzamelen bij de
kantine
18.00 vertrek bus!
Aankomst op maandag 9 juni:
16.15 kantine
Volg ook de KCC twitter voor de
actuele aankomsttijd.

Bonte avond
Op zondagavond 08 juni presenteert KCC een nieuwe
spelshow. In deze show staan lol en spanning voorop. Na
een feestelijk onthaal doen de deelnemers mee aan een
show die spelonderdelen bevat van “Ik Hou Van Holland”
en het RTL4 programma “Jongens tegen de Meisjes”. De
avond wordt ingevuld met onder andere het bordenspel,
het verjaardagsspel en het Rad.
Daarnaast biedt deze spelshow de mogelijkheid aan alle
deelnemers van het KCC/Delta Logistiek kamp 2014 om
zelf stukjes te doen. Of dit nu een playbackact, een
goocheltruc of een toneelstukje is, alles is mogelijk. De
opgave hiervoor is geopend. De extra acts kunnen worden
aangemeld door een e-mail te sturen naar
kamp@kcconline.nl. Vermeld in dit mailtje de namen van
alle deelnemers, wat jullie gaan doen en welk liedje je
nodig hebt.

INHOUD:
Wereldnieuws & weer

2

Wie gaan er mee?

3

Kampleiding

4 t/m 6

Programma

7

Paklijst

8

2

E DIT IE 2 0 1 4

P AGE 2

Wereldnieuws
Barcelona Bij een overval
op een bank zijn twee
dieven opgepakt. Ze zijn op
heterdaad betrapt toen ze
een bank aan het overvallen
waren. Ze hielden de bankmedewerkers en de klanten
onder schot met zwarte pistolen. Uit onderzoek van de
politie is gebleken dat de
pistolen geen echte pistolen
waren,
maar
zwartgeschilderde klappertjespistolen. Niemand is gewond
geraakt tijdens de overval.

Tokyo In Tokyo is een
nieuw record
achteruitlopen gevestigd.
Een inwoner van Tokyo
heeft 23 uur achter elkaar
achteruit gelopen,
daarmee heeft hij het
vorige record van 20 uur
verbroken.

Rio de Janeiro Gisteren
heeft een oude vrouw een
dief bij een juwelier bewusteloos geslagen. Bij de overval had de overvaller de juwelier onder schot, maar hij
vergat rekening te houden
met de oude vrouw die ook
in de winkel was. Zij heeft
de overvaller met haar
handtas bewusweloos geslagen.

Auckland Bij het wereldkampioenschap vrouwdragen heeft Tommy King
gewonnen. Hij heeft zijn
vrouw over een parcours
van 200 meter gedragen.
Als prijs heeft hij het gewicht van zijn vrouw aan
chocoladeijs gewonnen.

Weerberichten
Stad

Zon

Regen

Temperatuur (°C)

Oranjestad

Heel veel

Af en toe

30-35

Bombay

Heel veel

Veel

26-32

Auckland

Weinig

Af en toe

8-15

Kingston

Veel

Af en toe

20-29

Rio de Janeiro Veel

Weinig

16-25

Kaapstad

Veel

Veel

8-18

Tokyo

Weinig

Veel

18-25

Barcelona

Veel

Weinig

16-24

Zoek uit in welke landen deze plaatsen liggen, dan weet je welke landen er
meedoen aan de landenstrijd!
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Wie gaan er mee?
B leiding: Meike, Janet, Thomas
Timo Brandse
Julian Middelkoop
Anouk Edens
Zita Maquelin
Steven Buijs
Wessel van Beek
Arpan Singh
Quinta van Vlaanderen

Maaike Dorsman
Nina Wierenga
Marit Butter
Judith Knops
Manon Stans
Sandra Kleingeld

C leiding: Linda van der Gaag, Stephanie, Aad en Dayenne
Dennis van der Waaij
Timo van Dieren
Quinten van Dieren
Dave Kalkman
Dominique Brandse
Marleen Taal
Aisha van Driel
Femke Haas
Mandy Huijbregtsen

Marlies Gosker
Jefta Butter
Sabine Postma
Noa Kroon
Marijn Noordsij
Max de Vries
Nick Jeekel
Vincent Koster

D leiding: Arjan, Wilco, Janine en Linda de Man
Anne Dorsman
Floor
Dorsman
This
story
can fit 100-150 words.
Lucas
van
derthat
Waaij
The
subject
matter
appears in
Merel Schneider
newsletters
is virtually endless. You
can
include
stories that focus on curRick
Stans
rent
technologies
or innovations in
Bryan
de Haas
your field.
Alicia Schravendijk

You
may also
note business or
Aislinn
vanwant
detoSteenhoven
economic
trends,
or make predictions
Floris de
Wolf
for your customers or clients.

Valentijn Buckmann

Celie Voets
business. Sales figuresBente
or earnings
will
van
de Velde
show how your business
is growing.
Davey
Ullersma

Joshen
Aarnoutse
Some newsletters include
a column
that is updated every issue,
for in-Huijbregtsen
Damon
stance, an advice column,
a bookOnderdijk
reCasper
view, a letter from the president, or an
James Axten
editorial. You can also profile new
Jan Schipper
employees or top customers
or venIsa aan de Wiel
dors.

IfThijmen
the newsletter
is distributed interVoets
nally, you might comment upon new
Aniek Thierbach
procedures or improvements to the

Jenilson Martins da Silva
Lucas Alblas

E leiding: Kim, Liese, Ellen, Nick
Rosa Schneider
Elisa de Lange
Koen Buckmann
Zoe Blocker
Isa Kranendonk
Lauren Middelkoop
Brad Schravendijk
Isa de Bode
F leiding: Ilona de Lange
Stijn de Lange
Annemijn de Wolf
Mika Bloem
Lucas van Dieren

Sven van Dieren
Dean Jeekel
Pascalle Dol
Dilara Rusman
Kim Verberne
Jaimy Vooijs
Mara van Ee
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Kampleiding
Joost van Lier (27 jaar)
Ik speel in het 7de. Ik speel
al vanaf mijn 6de jaar
korfbal, en sinds die tijd ben
ik ook altijd mee geweest op
kamp (ik heb nooit een jaar
gemist). Nadat ik in de
senioren ben gestart heb ik
1 jaar geen kamp gedaan, maar alle jaren
erna ben ik mee geweest als leiding. In de
tussentijd ben ik ook als kampcommissie
betrokken geweest bij de organisatie van
meerdere kampen. Dit jaar ga ik weer mee
vanuit de kampcommissie en moet ik ervoor
zorgen dat alles op rolletjes verloopt. Mijn
favoriete vakantieland is Frankrijk en mijn
favoriete sportland is de Verenigde Staten
met Basketbal, Honkbal en IJshockey.
Monique Schneider
Misschien kennen jullie mij wel
van de kantine. Ik zet vaak na
de training de limonade voor
jullie klaar. Ik heb twee
korfballende dochters en speel
zelf bij de recreanten. Dit is
het tweede jaar dat ik als lid
van de keukenploeg meega op
kamp. Ik vind koken erg leuk,
hoewel ik niet zo vaak voor honderd mensen
kook! Mijn favoriete sportland is Amerika. Ik
heb vroeger veel gebasketbald. Met mijn
clubgenoten keek ik 's nachts naar de
Amerikaanse
play-offs.
Spektakel!
Mijn
favoriete vakantieland is Kenia. Ik ben er nog
nooit geweest, maar wil er graag naar toe.
Nog even flink sparen!
Thomas Herrewijn (28 jaar)
Als je vorig jaar ook mee bent gegaan op
kamp, ken je me misschien al. Ik speel bij
KCC in het 7de. Vorig jaar ging ik voor het
eerst mee als kampleiding. Dat vond ik zo
leuk dat ik het dit jaar opnieuw wilde doen.
Als kind ben ik ook vaak meegegaan. Ik
korfbal namelijk al sinds mijn 6de.
Mijn
favoriete
sportland
is
natuurlijk
Nederland.
Een
favoriet
vakantieland heb ik niet – ik
vind het leuk om elke keer
weer iets nieuws te zien.

Dayenne Wamsteeker (26 jaar)
Ik speel bij KCC in het 7de. Als
kind ben ik vaak mee geweest
op kamp en ik heb daar nog
steeds leuke herinneringen aan:
het
burchtenspel,
gezellige
puzzeltochten en een spannend
maffiaspel. Sinds enkele jaren ga ik mee als
kampleiding en inmiddels voor het tweede
jaar zit ik ook in de kampcommissie. Mijn
favoriete vakantieland is Italië, natuurlijke
vanwege de lekkere pizza’s en pasta’s, maar
ook omdat het een
mooi land is. Mijn
favoriete sportland is Nederland, ik kijk graag
naar korfbal, schaatsen en zwemmen.
Meike de Boef (22 jaar)
Wat super leuk dat jullie
mee op kamp gaan. Ik
speel sinds dit jaar bij
KCC in het 8ste. Ik ga dit
jaar voor het eerst, als
leiding, mee op het
beruchte KCC kamp en
heb er heel erg veel zin
in! Mijn hobby´s zijn natuurlijk korfballen,
hardlopen, naar het strand, koken en de stad
in gaan met vrienden. Als ik met een zonnetje
op het strand kan liggen als ik op vakantie ga
word ik helemaal blij. Daarnaast ben ik altijd
een
fanatieke
aanmoedigster
van
het
Nederlands voetbalelftal! Ik hoop dat we dit
jaar met het WK in Brazilië gaan winnen!
Linda de Man (23 jaar)
Ik train momenteel mee met het 7de. Ik ga dit
jaar voor de 4de keer mee op
kamp als kampleiding. Mijn
favoriete vakantieland is Italië,
vanwege de heerlijke pizza’s
en het lekkere ijs, maar ook
vanwege de mooie steden.
Frankrijk en Spanje vind ik
ook
hele
mooie
vakantielanden. Mijn favoriete
sportland is Nederland. Ik kijk
graag naar schaatsen, voetbal, zwemmen en
natuurlijk korfbal.
Wilco Knops
Santha van de
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Kampleiding
Liese van Lier (25 jaar)
Ik speel in het 4de. Als kind
ging ik altijd mee op kamp
met veel plezier. Weinig
slapen, veel gezelligheid,
dropping lopen, puzzeltocht
en de altijd gezellige bonte
avond. Nadat ik niet meer mee mocht als
kind op kamp ben ik er een jaartje
tussenuit geweest en sinds een jaar of 3
ga ik mee als leiding op kamp. Zelf speel
ik ook graag sport zoals korfballen en
tennissen. Mijn favoriete land is Frankrijk
vanwege het mooie landschap, lekkere
eten/ drinken en het gezellige spelletje
Jeu de boules (petanque).
Kim de Wolf (38 jaar)
Ik speel zelf geen korfbal.
Mijn zoon Floris en dochter
Annemijn spelen allebei
wel bij KCC. Dit jaar ga ik
voor de eerste keer als
begeleiding mee op kamp.
Ik kijk daar erg naar uit,
omdat ik zelf erg goede herinneringen heb
aan de keren dat ik zelf als kind op kamp
ben geweest. Mijn favoriete vakantieland
is Oostenrijk omdat ik erg van de bergen
hou. Mijn favoriete sportland is –
natuurlijk - Nederland. Het maakt niet uit
om welke sport het gaat, als er een
Nederlander meedoet, is die favoriet!
Stephanie van Dieren
Ik ben Moeder van 3
jongens Justin, Sven en
Lucas. Ik zit zelf al vanaf
mijn
zesde
jaar
op
korfbal en ging toen ook
mee op kamp en nu als
leiding wat ik erg leuk
vind.
Mijn
favoriete
vakantieland is Zuid-Frankrijk, dit komt
door het lekker weer, de wijn en de droge
worst:-) Naast korfbal kijk ik graag
andere sporten zoals voetbal, tennis,
darten en schaatsen...ik kijk dus al erg uit
naar het aankomende WK...
Sofie van Lier
Michiel van Beelen

Linda van der Gaag (29 jaar)
Ik heb al heel veel kampen
meegemaakt als deelnemer en
leiding. De kampvoorpret
begint bij mij al vroeg, met het
uitzetten van de puzzeltocht.
Ik vond de puzzeltochten als
deelnemer ook altijd heel leuk,
net als de droppings! En maar
hopen dat je niet verdwaalde… In Italie mijn
favoriete vakantieland zou ik wel willen
verdwalen! Lekker smullen van een ijsje en
genieten van alle mooie dingen die daar te
zien zijn. Nederland is natuurlijk mijn favoriete
sportland.
Janine Jansen
De meeste kennen mij natuurlijk als de
moeder van Mandy uit de C2 en Damon uit de
D4. Ikzelf train elke woensdagavond met het
recreantenteam om het korfbal een beetje
onder de knie te krijgen en ik moet zeggen dit
valt echt niet mee. De paal is te hoog, de korf
te klein en de bal te zwaar, maar ik blijf
oefenen. Ik ben vorig jaar voor het eerst als
begeleidster meegegaan op kamp en heb het
ontzettend naar mijn zin gehad en ook dit jaar
mag ik op de kamer met de meiden van de E/
D en daar verheug ik me erg op.
Nick Fase
Nou de meeste van jullie
kennen mij misschien wel. Ik
heb een aantal jaren trainen
gegeven en ken daardoor dus
al een aantal van jullie. Maar
voor de kinderen die mij nog
niet kennen. Ik ben Nick Fase.
Ik ben dit seizoen geblesseerd
geraakt maar speelde
daarvoor in het 4de van KCC. Ik ben vorig jaar
voor het eerst als leiding mee gegaan op kamp
en dit vond ik heel leuk. Daarvoor ben ik vanaf
mijn 6de jaar ieder jaar mee geweest op kamp
als kind. Ik heb hele mooie avonturen mee
gemaakt op kamp en door als leiding mee te
gaan op kamp hoop ik dat jullie ook leuke
avonturen kunnen maken. Ik houd heel erg van
sport en kijk dan ook altijd graag naar de
Olympische spelen en de EK’s en WK’s van de
meeste sporten. Mijn favoriete vakantielanden
zijn de landen: Denemarken, Noorwegen,
Zweden en Finland. Ik ben er nog nooit
geweest dus dat moet ik maar snel gaan doen.
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Kampleiding
Janet de Gelder
Hoi. Ik ben Janet de Gelder en
speel in het 4e bij KCC. Al een
aantal jaren ga ik als leiding
mee met het kamp. Ook dit jaar
ben ik weer van de partij. Ik
hoop dat het, net als de
voorgaande jaren, weer een
gezellig kamp gaat worden met veel mooi
weer. Een echt favoriet vakantieland heb ik
niet. Ik vind een heleboel landen leuk. Mijn
favoriete sportland is, denk ik, toch wel
Nederland vanwege het korfbal en schaatsen.
Aad Buijs (54 jaar)
Ik ben werkzaam bij de
brandweer. Getrouwd met
Petra en wij hebben 2 zonen
die allebei bij KCC spelen. Dit
wordt mijn 2e kamp bij KCC.
Daarvoor veel kampen, als
begeleider en waarnemer,
gedraaid met de
jeugdbrandweer in Duitsland,
Frankrijk, Tsjechië en Kroatië.
Favoriete vakantieland is Griekenland maar
de laatste jaren zijn we ook met regelmaat in
Frankrijk te vinden.
Mijn favoriete sportland blijft natuurlijk
Nederland want we hebben net fantastische
Olympische Spelen achter de rug en worden
dit jaar wereldkampioen voetbal?!
Ilona de Lange
Hoi ik ben Ilona de Lange en
moeder van Elisa en Stijn de
Lange. Ik werk in een kapsalon
en speel in het derde bij
KCC. Op vakantie ga ik graag
en vaak en dan vooral naar
Frankrijk en Griekenland.

Inge Voets
Hoi, ik ben Inge moeder van 3
kinderen waarvan 2 korfballen
bij KCC.
Dit word het 2e jaar dat ik in de
kampkeuken sta.
Mijn hobby koken. Favoriete
vakantie land Nederland.
Sylvia Bruijninks
Hallo allemaal, Ik ben Sylvia en
speel in KCC S9. Ik ben
wedstrijdsecretaris van de
Senioren en de G. De afgelopen
30 jaar ben ik telkens met
kampen mee geweest. Eerst bij
De Bermen, later bij KCC en ook
buiten de korfbal. Ik ben leiding
geweest, hoofdleiding, heb in de
kampcommissie gezeten en nu ga ik mee, net
als vorig jaar, om samen met Monique en
Inge er voor te zorgen dat jullie geen honger
of dorst zullen hebben. Ik heb er zin in. We
gaan er een TOPKAMP van maken!!!!!!!!!!!!!!!
Arjan de Vries (23 jaar)
Mijn naam is Arjan de Vries, ik ben 23 jaar en
speel in het 4de. Ik begon met korfbal sinds
mijn
8ste in
Den
Haag,
daarna de afgelopen 3 jaar
bij KCC. Ik ben zelf als
kampkind
3
keer
mee
geweest en vorig jaar voor
het eerst mee geweest als
kampleider. Mijn favoriete
vakantie land is Spanje,
maar buiten Europa is dat
Indonesië. Voor mij zit er eigenlijk geen
favoriet sportland tussen, het verschilt per
sport wat ik het leukst vindt om naar te
kijken. Mijn favoriete sporten om zelf te doen
zijn: Korfbal, Basketbal, Tennis en Badminton.

Ellen Weijers (25 jaar)
Hoihoi, ik ben sinds september 2013 lid van KCC! Ik speel met plezier in
het 8e, maar ik speel al mijn hele leven korfbal. Vanaf dat ik heel klein
was, speelde ik korfbal in Arnhem. Voor mijn studie ben ik verhuisd naar
Rotterdam en een aantal jaren later ben ik met veel plezier lid geworden
van KCC! Mijn favoriete sportland is Nederland! Ik vind het altijd heel
leuk hoe de Nederlanders zo fanatiek zijn met elke sport, en al helemaal
tijdens het EK en WK! Op vakantie gaan doe ik natuurlijk ook heel graag,
ik ga het liefst naar Italië! Voor de zon, maar ook vooral voor het lekkere
eten! Ik heb al erg veel zin in het kamp, het wordt een groot feest!
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Programma
Vrijdag
17.30
18.00
19.30
20.30
21.00
21.00

Verzamelen bij de KCC kantine
Vertrek van de bussen
Aankomst bij het kamphuis
Broodje eten
Spel DEF
Start Dropping 2.0

Dropping 2.0
Met al die navigatorprogramma’s op de
mobiel is de dropping tegenwoordig een
eitje. Daarom dit jaar de dropping 2.0! De
dropping draait niet langer om de weg
terug vinden maar er vallen punten te
verdienen door zoveel mogelijk dingen
van de bucketlijst uit te voeren. Dus
bereidt je voor op dropping 2.0 en
vergeet je veiligheidshesje niet!!

Zaterdag
8.15 Opstaan
8.45 Ochtendgymnastiek
9.00 Ontbijt
10.30 Start Wereldspelen
13.00 Lunch
14.30 Start Special Wereldspelen
18.00 Avondeten

Zondag
8.15 Opstaan
9.15 Ontbijt en lunchpakketen klaarmaken
10.00 Start puzzeltocht
15.00 Vrije tijd en voorbereiden Bonte
avond
18.00 Avondeten
19.45 Bonte Avond

Maandag
8.30 Opstaan en inpakken tassen
9.30 Ontbijt
10.15 Start Spel Reis om de wereld
12.00 Lunch
13.00 Het grote denk en doespel
15.00 Vertrek naar huis
16.15 Aankomst in Capelle

Zaterdag
Zaterdag wordt een sportieve dag, de
sportstrijd tussen de landen barst los.

Bonte avond
Na een feestelijk onthaal doen de
deelnemers mee aan een show die
spelonderdelen bevat van “Ik Hou Van
Holland” en het RTL4 programma
“Jongens tegen de Meisjes”. De avond
wordt ingevuld met onder andere het
bordenspel, het verjaardagsspel en het
Rad.

Opruimen
De maandag staat in het teken van de
laatste spelletjes. In de middag moeten
we gaan opruimen. Uiteindelijk gaan we
de bus weer in om weer op weg te gaan
naar Capelle.
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KCC Kamp 2014
6 juni t/m 9 juni 2014

Paklijst
•

slaapzak

Adres kamplocatie:

•

Kussen met sloop

De Berghoeve

•

Onderlaken

Veenweg 9

•

Pyjama

8162RJ Epe

•

Pantoffels/slippers

0578-612978
(Noodgevallen)

•

Sokken

•

Ondergoed

Kampleiding:

•

Toiletspullen (tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo,
washandje, handdoeken).

•

Bord, beker, mes, vork en lepel

•

Trui/ T-shirt

•

Regenjack/ pak

•

Lange broek/ korte broek

•

Laarzen

•

Stevige schoenen

•

Zaklamp

•

Spelletjes / boek

•

Zakgeld ( er is een snoepwinkeltje)

•

Veiligheidsvestje/armlampje (ABC)

•

Zonnebrandcreme

•

Zonnebril en/of petje

•

Wit t-shirt dat versierd mag worden

Dayenne Wamsteeker
06-44.13.10.66
Joost van Lier
06-11.56.59.88
of 06-10.63.93.94

Stop alles in een grote sporttas of weekendtas!
Neem geen kostbaarheden mee die je toch niet nodig hebt, zoals
Ipads, sieraden, etc.
Neem ook geen alcoholhoudende dranken mee , want deze worden
ingenomen door de kampleding.

Moppen en raadsels
Hoeveel is het geworden met de wedstrijd vraagt een man.
0-0 meneer, antwoord de mevrouw. Vraagt de man: en hoeveel
stond het na de eerste helft?
* Het zit in een hoekje en reist de hele wereld rond. Weet jij wat dat
is?

* Antwoord: Een postzegel!!!

