
 
 

 
 

Stichting kinderkampen Delftsche Zwervers 

 
Ten geleide 
 
U ontvangt dit jaarverslag als bijlage van de 
brief, omdat u heeft gedoneerd aan de 
kinderkampen, of omdat u – al dan niet als 
(voormalig) lid - een binding heeft met 
Studentenstam De Delftsche Zwervers. Via 
deze weg willen we u op de hoogte houden 
van de activiteiten van de Stichting 
Kinderkampen Delftsche Zwervers. Als u dit 
niet op prijs stelt, laat u ons dit dan weten.  
 
In het bijzonder zouden wij de Oud- en Ex-
leden van de Zwervers willen vragen ons te 
helpen het gegevensbestand accuraat te 
houden door adreswijzigingen en u 
bekende overlijdensgevallen door te geven. 
Mede namens de overige Oud- en Ex-
Zwervers alvast hartelijk dank! 
 
Het  bestuur, januari 2017  
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 Sponsors  
 
van de kinderkampen van 2015 bedankt! Namens de 
Delftsche Zwervers, de Poldervaart en alle kinderen die 
mee geweest zijn met de kampen bedanken wij de 
volgende personen, bedrijven en instellingen voor hun 
bijdrage: 
 

 
Alle oud- en ex-Zwervers 

 
 
 
 
 

 
Colibri Advies BV 

 
 
 
 

 
 

 

Jaarverslag 2015 
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Prettige kennismaking 
 

Sinds September 2015 heb ik het voorzittersstokje overgenomen 

van Linda. Met Freek Spierenburg als secretaris en Paul Spiering 

als penningmeester stapte ik daarmee in een bestuur dat graag 

vooruitkijkt en actie wil ondernemen om de kampjes zo goed 

mogelijk te maken. 

Intern wilde we graag ervoor zorgen dat we actief bleven en niet 

alleen reactief een lijstje zouden aflopen van verplichtingen. 

Daarom, en omdat het stichtingsbestuur ook gewoon heel 

gezellig mag zijn, kwamen we maandelijks bij elkaar. Helaas 

kakte dat, zoals te merken is in het late uitkomen van dit 

jaarverslag, dit na het vaststellen van de begroting voor 2016 in. 

Inmiddels zijn we er echter weer helemaal klaar voor om ons 

oude schema weer op te pakken! 

Op financieel gebied hebben we gekeken naar de mogelijkheid 

om donaties via automatische incasso mogelijk te maken. 

Daarvoor moesten we eerst kunnen aantonen dat er genoeg 

animo voor was onder donateurs. Uit de vele positieve reacties 

die we gehad hebben blijkt dat animo er te zijn. We willen hier 

dan ook zeker mee verder. 

De kampjes hadden dit jaar een ‘klassiek’ thema: Piraten! Aan 

het eind kregen de kinderen (door zwervers zelf duurzaam uit 

stof in elkaar genaaide) ooglapjes mee naar huis nadat ze een 

voor een alle sloten van de schatkist hadden verwijderd. 

Als laatste wil ik graag nog een aantal mensen bedanken. De 

bestuursleden van de DZ, iedereen (Zwervers, Oud-Zwervers, en 

Vrienden Van) die mee is geweest op kamp, alle donateurs en, 

als laatste, maar niet als minste, natuurlijk de Kampcommissie 

die ook dit jaar weer het echte werk gedaan heeft.  

 

Bart van Osnabrugge 

Voorzitter SKDZ 

  

 

 Algemene Informatie 

Vragen, opmerkingen of suggesties zijn 
altijd van harte welkom. 
 
Stuur ze naar: Schiekade 3 

2627 BL Delft 
Email:  info@kampjes.nl 
Website:  www.kampjes.nl 
 
De Stichting  Kinderkampen Delftsche 
Zwervers is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel Haaglanden: 27 18 17 27 
IBAN: NL19 INGB 0000 2976 62 te Delft 
 
Colofon 
Oplage:  190 
Foto's:  Delftsche Zwevers 
  S.B.O. de Poldervaart 
Drukwerk: TU Delft Sportcentrum 
Verzending: TU Delft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van de voorzitter 

mailto:info@kampjes.nl
http://www.kampjes.nl/
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 Achtergrond 

 
 
Achtergrond van de kinderkampen 
 
Al sinds 1923 worden er – met uitzondering van de oorlogsjaren – ieder jaar door de leden van de Zwervers 
kinderkampen georganiseerd. Toentertijd gingen de Zwervers op kamp met kinderen van de ‘Marthastichting’ in 
Alphen. Ook zijn er kampen georganiseerd voor Oost-Duitse vluchtelingenkinderen. 
 
Sinds eind jaren 60 gaan er kinderen mee van basisscholen voor speciaal onderwijs uit achterstandswijken zoals 
de Schilderswijk in Den Haag. Deze kinderen groeien vaak op in een sociaal achtergestelde situatie en kennen 
meestal naast leerproblemen ook opvoedingsproblemen en ontwikkelingsachterstanden of hebben niet de 
mogelijkheid om zelf op vakantie te gaan. Voor deze kinderen is het een ongekende ervaring om hun dagelijkse 
leefwereld in de stad in te wisselen voor het kamperen in de bosrijke omgeving van Ommen. Daar bouwen de 
Zwervers ieder jaar in de vroege zomer op een groot kampeerveld een tentenkamp op.  
Vier of vijf dagen lang kamperen de kinderen daar, en spelen ze op het veld en in de bossen. Tijdens het kamp 
worden de kinderen intensief begeleid: met de ongeveer 25 kinderen gaan er rond de 13 begeleiders mee. De 
begeleiding wordt meestal gevormd door drie leerkrachten van de school en voor de rest (Vrienden van de)  
Zwervers. Iedereen heeft zijn eigen functie; een hoofdleiding, programmaleiding, keukenstaf, Manus(je van alles), 
een aantal tentleiding en een (multifunctionele) Zwever. Ieder jaar wordt een spannend themaverhaal bedacht, 
waar ze vaak helemaal in opgaan. Per jaar worden zo twee kampen gehouden, meestal elk met een andere school. 
 
Ook voor de Zwervers zelf zijn deze kampen een unieke ervaring: je leert jezelf en elkaar weer op een heel andere 
manier kennen dan tijdens de studie. Daarbij kom je in het omgaan met deze kinderen in aanraking met een 
leefwereld die totaal verschillend is van die van jezelf, het maakt je even deelgenoot van een heel andere kant 
van onze samenleving. Daarnaast levert het organiseren van de kampen een mooie ervaring op. Het benodigde 
geld voor de kampen wordt voor een groot deel bijeengebracht door donaties van Oud-Zwervers. Daarnaast 
vragen we donaties aan bedrijven en instellingen. Bij het organiseren en begeleiden van de kinderkampen worden 
de leden van de Delftsche Zwervers en met name de kampcommissie ondersteund door de Stichting 
Kinderkampen Delftsche Zwervers. 
 
Studentenstam De Delftsche Zwervers 
 
De vereniging De Delftsche Zwervers is in 1920 opgericht, oorspronkelijk als studentenvoortrekkersstam van de 

Nederlandse padvinderij. Al enkele decennia zijn de Delftsche Zwervers een studentenvereniging, met ongeveer 

20 leden. Vanwege haar band met Scouting, presenteert de vereniging zich tegenwoordig als studentenstam. De 

meeste leden studeren aan de Technische Universiteit Delft. 

Het verenigingsleven steunt op drie pijlers: de vaste verenigingsavond, de activiteiten hierbuiten en de 

kinderkampen. Iedere donderdagavond (en dinsdagavond voor de commissies) komen de Zwervers bij elkaar op 

de ‘toren’, zoals zij hun verenigingslocatie noemen. Het betreft de achterste van twee midden in het water 

gelegen kruittorens van het sfeervolle zeventiende-eeuwse ‘Kruithuis’-complex, waar vroeger het buskruit 

opgeslagen werd. 

Na de gezamenlijke maaltijd en de afwas is er een avondprogramma, dat van alles kan zijn: van kleien, quiz of 

omgekeerde fotospeurtocht, tot warentest, klussen aan de toren of een excursie. Ook buiten de verenigingsavond 

zoeken de leden elkaar regelmatig op voor allerlei activiteiten, etentjes en verjaardagen. Daarnaast worden er in 

verenigingsverband regelmatig buitensportactiviteiten georganiseerd zoals (winter)kamperen. De derde 

belangrijke activiteit van de Zwervers is het organiseren en begeleiden van de kinderkampen.   
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De Stichting Kinderkampen Delftsche Zwervers 
 
In de statuten van de stichting staat haar doel omschreven als: “het 
financieel mogelijk maken en ondersteunen van 
kindervakantiekampen en aanverwante activiteiten georganiseerd 
door studentenvereniging De Delftsche Zwervers”. 
Concreet doet zij dat door:  
 

 de liquide middelen en (tent) materialen ten behoeve van 
de kampen te beheren en de financiële administratie te 
voeren. 

 de kampcommissie van de Zwervers in staat te stellen tot 
het voeren van een goede acquisitie, onder andere door het 
bijhouden van een database van bedrijven, instellingen en 
fondsen, en door ondersteuning bij de diverse 
postzendingen. 

 de kampcommissie van de Zwervers te begeleiden bij haar 
functioneren, door regelmatig overleg, het ondersteunen 
van de jaarlijkse evaluatie en de overdracht, en het ter 
beschikking stellen van draaiboeken.  

 de Zwervers in staat te stellen kwalitatief goede kampen te 
houden. Om dit te bereiken houdt zij onder meer een 
bibliotheek bij met relevante informatie voor de kampen, 
zoals draaiboeken, spelideeën en instructiemateriaal. 

 
Om dit te bereiken houdt zij onder meer een bibliotheek bij met 
relevante informatie voor de kampen, zoals draaiboeken, 
spelideeen en instructiemateriaal. Daarnaast biedt zij indien nodig trainingen voor de begeleiding aan. 
De achterliggende gedachte van het bestaan van deze stichting is dat zij kan bijdragen aan de continuïteit van de 
kampen in de toekomst. Enerzijds doordat alle middelen – geld en materialen – van de kampen in een aparte 
rechtspersoon zijn ondergebracht. Anderzijds doordat de bestuursleden van de stichting een meerjarige 
zittingstermijn hebben. 
 
Het stichtingsbestuur bestaan uit vijf leden, die worden benoemd en ontslagen door het verenigingsbestuur van 
de Zwervers. Voor de voorzitter, secretaris en penningmeester geldt een benoemingstermijn van drie jaar, volgens 
een rooster waarbij ieder jaar een bestuurslid aftreedt. Twee leden van het zittende Zwerversbestuur fungeren 
als algemene bestuursleden van de stichting. 
 
De stichting wordt gecontroleerd door een Raad van Commissarissen, benoemd door de algemene 
ledenvergadering van de Delftsche Zwervers. 
 
Stichtingsbestuur per 1 januari 2016: 
Bart van Osnabrugge, MSc (voorzitter) 
Freek Spierenburg  (secretaris) 
Paul Spiering MSc  (penningmeester) 
Laura     (tevens voorzitter DZ) 
Thomas    (tevens penningmeester DZ) 
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Financieel overzicht 

 

 
 

Toelichting op de balans 

Vaste activa (kampmaterialen) 

De waarde van de kampmaterialen wordt bepaald door jaarlijks een percentage van de waarde af te schrijven en 

alle aankopen erbij op te tellen. Dit bedrag staat verder uitgesplitst in de specificatie kampmateriaal hieronder. 

 

 

Vlottende activa / vlottende passiva 
Het is niet helemaal gelukt om alle financiële zaken in 2015 af te ronden, dus er staan nog bedragen open die pas 
in 2016 vereffend worden. Verder is er geconstateerd dat er nog een aantal oude vorderingen open staat van een 
aantal jaar geleden. Deze gaan we in 2016 proberen te vervorderen.  
 
Liquide middelen 
Dit zijn de bedragen die we daadwerkelijk op een rekening hebben staan. Het saldo op de spaarrekening is vrij 

opneembaar; vandaar dat alles onder liquide middelen is gezet.  

Continuïteitsreserve 

De continuïteitsreserve is het bedrag dat bestemd is om de kampen te kunnen draaien wanneer er een jaar lang 

geen donaties binnen zouden komen. Deze reserve is gelijk gehouden met vorig jaar. Dat kan omdat de totale 

kosten dit jaar nog niet aan het bedrag dat we voor continuïteit hebben gereserveerd uitkomen. De kosten van 

de kampen stijgen wel ieder jaar. We zouden de continuïteitsreserve mee willen laten stijgen met die toename, 

maar daar is geen ruimte voor in de algemene reserve. 

Vastgelegd in kampmateriaal 

Het kampmateriaal valt ook onder de passiva, maar dan als vastgelegd vermogen. Er zijn dit jaar nieuwe 

kindertenten aangeschaft. Hierdoor is de waarde die vastgelegd is in kampmateriaal gestegen. 

Vervangingsreserve kampmaterialen 

activa 31-12-2015 31-12-2014 passiva 31-12-2015 31-12-2014

Vaste activa Bestemde reserves

Kampmaterialen 3,751.43€     1,180.43€     Continuïteitsreserve 8,168.04€     8,168.04€     

Vastgelegd in kampmateriaal 3,751.43€     1,180.43€     

Vlottende activa

20,827.34€  23,113.34€  

2,111.60€     1,234.95€     subtotaal 32,746.81€  32,461.81€  

Algemene reserve 218.06€        91.16€           

Liquide middelen

Spaarrekening 25,531.96€  26,170.18€  Vlottende passiva

Betaalrekening 1,342.34€     3,808.14€     

Kamprekening 456.99€        744.59€        229.45€        585.32€        

subtotaal 27,331.29€  30,722.91€  

Totaal 33,194.32€  33,138.29€  Totaal 33,194.32€  33,138.29€  

BALANS PER 31-12-2015

Vorderingen en overlopende 

posten

Vervangingsreserve 

kampmaterialen

Kortlopende schulden en 

overlopende posten

Baten Lasten

Afschrijving 570.00€        Aanschaf materiaal 3,141.00€     

Dotatie 285.00€        

Oud saldo 23,113.34€  Nieuw saldo 20,827.34€  

Totaal 23,968.34€  Totaal 23,968.34€  

RESULTATENREKENING VERVANGINGSRESERVE KAMPMATERIALEN
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Om de kampmaterialen op termijn te kunnen vervangen, bouwen we een vervangingsreserve op. Dit is het 

afgeschreven bedrag, 10% per jaar, plus nog eens de helft daarvan om te corrigeren voor inflatie. Dat gebeurt 

over de looptijd van de afschrijving. Afgelopen jaar zijn er nieuwe kindertenten aangeschaft. Verder wordt er over 

nagedacht om een nieuwe verdeling van de reserves te maken, omdat de inflatie van de afgelopen jaren niet 

hetzelfde was voor verschillende materialen. Ook zijn sommige, al wel afgeschreven materialen, nog lang niet aan 

vervanging toe. 

 

 

Exploitatie 

In de resultatenrekening exploitatie staat wat er werkelijk gebeurd is afgelopen jaar op financieel gebied. Onze 

oud-leden zorgden ook afgelopen jaar voor het grootste deel van onze inkomsten. Onze hartelijke dank weer voor 

alle giften! Er waren dit jaar minder inkomsten dan begroot, maar omdat er veel voedsel over was van de reünie 

kwamen de kosten voor voedsel lager uit.  

 

  

jaar van aankoop Aankoop-waarde Aanschaf in 2015 Afschrijving Dotatie Waarde op 31-12-2015 Reservering 2015 Waarde op 31-12-2014 Reservering 2014

diverse kampaterialen 92-'00 5,705.42€               891.00 0 0 0 7,667.12 0 8558.12

Inventaris nvt nvt 120 60 718.43 1380.12 838.43 1200.12

Kameel (opslagtent) 2001 1,996.60 0 0 0 2994.9 0 2994.9

Kindertenten 2003 3,141.00 2250 315 157.5 2,826.00 472.5 0 2250

Branders 2004 245.7 0 0 0 382.05 0 382.05

Truus (activiteitentent) 2004 4,139.10 0 0 0 6208.65 0 6208.65

Tipipalen 2007 615.00 61 30.5 61 831 122 739.5

Tafels & banken 2010 216.00 24 12 96 216 120 180

Regenkleding 2007 500.00 50 25 50 675 100 600

Totalen 3141 570 285 3751.43 20827.34 1180.43 23113.34

SPECIFICATIE KAMPMATERIAAL

Baten realisatie begroot 2014 Lasten realisatie begroot 2014

Oud-Zwervers 4,403.08€  5,000.00€  6,099.08€  Vervoer 2,020.46€  2,100.00€  2,122.41€  

Bedrijven/Instellingen 250.00€      750.00€      375.00€      Voeding 855.27€      1,700.00€  1,677.57€  

Schoolbijdrage 1,000.00€  1,120.00€  675.00€      Activiteiten 659.86€      900.00€      430.63€      

Rente 361.78€      600.00€      496.24€      Huur kampterrein 782.50€      1,100.00€  1,019.30€  

Overige Donaties 532.59€      330.00€      60.00€        Lopend materiaal 498.36€      250.00€      568.49€      

Opslag materiaal 150.00€      150.00€      150.00€      

Afschrijving materiaal 570.00€      600.00€      255.00€      

Dotatie materiaalreserve 285.00€      300.00€      127.50€      

Administratiekosten 349.32€      400.00€      859.86€      

Verzekeringen 186.46€      200.00€      186.46€      

Klusweekend 63.32€        50.00€        -€             

Diversen -€             50.00€        36.71€        

Saldo-afname Saldo-toename 126.90€      271.39€      

Totaal 6,547.45€  7,800.00€  7,705.32€  Totaal 6,547.45€  7,800.00€  7,705.32€  

RESULTATENREKENING EXPLOITATIE KINDERKAMPEN 2015
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Algemene reserve 

Het vermogen in de algemene reserve dient als buffer en heeft nog geen concrete bestemming. Afgelopen jaar is 

de reserve iets groter geworden. 

 

 
 

 

 

Begroting 

Helaas is het dit jaar niet gelukt om een sluitende begroting te maken. Hopelijk kunnen we dit aanvullen met extra 

donaties van bedrijven, hoewel het de laatste jaren erg lastig is geweest om nieuwe bedrijven te vinden die willen 

doneren.  

In de afgelopen bedelbrief werd gevraagd of er interesse was in periodieke schenken door middel van 

automatische incasso. Hier zijn heel veel positieve reacties op geweest. We gaan nu dan ook opnieuw bespreken 

met de ING of de stichting gebruik mag maken van automatische incasso, wat in eerste instantie afgewezen was 

omdat we niet aan konden tonen dat wij er daadwerkelijk gebruik van zouden maken. 

Als laatste zou ik iedereen willen bedanken die mij geholpen heeft het afgelopen jaar om de financiën rond te 

krijgen. Van alle donateurs en oud-leden tot de kascontrole-commissie en mijn bestuursgenoten.  

Paul Spiering, 

Penningmeester SKDZ 

Baten Lasten

Exploitatie overschot 126.90€        Exploitatie tekort

Oud saldo 91.16€           Nieuw saldo 218.06€        

Totaal 218.06€        Totaal 218.06€        

RESULTATENREKENING ALGEMENE RESERVE

Baten begroot 2016 Lasten begroot 2016

Oud-Zwervers 4,200.00€      Vervoer 2,100.00€      

Bedrijven/Instellingen 250.00€         Voeding 1,500.00€      

Schoolbijdrage 1,120.00€      Activiteiten 500.00€         

Rente 350.00€         Huur kampterrein 1,100.00€      

Sponsor acties 500.00€         Lopend materiaal 250.00€         

Opslag materiaal 150.00€         

Afschrijving materiaal 600.00€         

Dotatie materiaalreserve 300.00€         

Administratiekosten 250.00€         

Verzekeringen 200.00€         

Klusweekend 50.00€            

Diversen 50.00€            

Saldo-afname 630.00€         Saldo-toename

Totaal 7,050.00€      Totaal 7,050.00€      
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Kampverslag 
 

Na een succesvolle Reünie zijn er in 2015 weer twee kampen met SBO De Poldervaart uit Schiedam geweest. 

Niet zomaar kamp: Piratenkamp! De twee kampen hadden dit jaar twee verschillende verhaallijnen. Bij het 

eerste kamp werden de kinderen bezocht door de piraat Mare Louise en moesten zij beducht zijn op de kwade 

streken van Piet Hein Donder, voormalig Piraat van Staten. Zij gingen op een zoektocht naar de sleutels die 

nodig waren om een geketende schatkist te openen. Op het tweede kamp gingen de kinderen op zoek naar 

stukken van een kaart van piraat Nog Nooit Gestolen. Met die kaart compleet op zak konden zij zijn schat gaan 

vinden. Aand het einde van het kamp kregen de kinderen een bewijs dat zij echte piraten waren geworden: Een 

Ooglapje in rood en zwart. 

Het was weer een druk jaar, met een reünie en twee volle kampen, maar de kinderen hebben zich vermaakt, en 

de kampleiding heeft zoals altijd weer de handen goed uit de mouwen gestoken. Op de kampen is er schatgezocht, 

zijn de kinderen naar de uitkijktoren geweest, teruggereden met de huifkar, is er zwaardgevochten en heeft Magic 

John natuurlijk weer opgetreden. Het weer zat dit jaar ook weer mee: Op beide kampen was er de mogelijkheid 

voor watergevechten en een verfrissende duik in de Vecht. 

Freek Spierenburg 

Eerste Kamp 

Zoals hierboven al genoemd trokken de kinderen ten strijde tegen de gevaarlijke voormalig Piraat van Staten 

Piet Hein Donder. Een van de spannendste momenten was misschien wel de speurtocht waarbij de kinderen in 

kleine groepjes geblindoekt een draad moesten volgen. We deden dit nabij het amphitheater en konden 

daardoor ook een echt spannend parcours uitzetten. Heel leuk om te zien hoe de stoerste kids dan soms toch 

eens niet de grootste helden zijn, maar uiteindelijk iedereen zijn angst wist te overwinnen. De beloning was dan 

ook wel gepast: een van de sleutels van de schatkist! 

Een memorabel moment voor de leiding had niet met het programma te maken, maar met het eten. Zoals 

iedereen wel weet, wordt er op de laatste avond spruitjes gegeten. Althans, dat is wat we de kinderen 

voorhouden. De kinderen zien natuurlijk wel dat iemand al de hele dag pannekoeken staat te bakken, dus van 

die spruitjes geloven ze geen snars (of toch wel?). Daar had onze pannekoekenbakker eerste klas (Ruben van 

Aaken, die tevens al hoofdverdachte was geworden om stiekem de piraat Piet Hein Donder te zijn) iets op 

bedacht. Na elke gebakken pannekoek gooide hij onder luid zuchten de pannekoek in de prullenbak: “weer één 

mislukt, zucht.” De kinderen trapte er niet in. Een van de docenten echter raakte daadwerkelijk half in paniek 

toen Ruben haar vertelde dat er helaas geen enkele pannekoek was gelukt. 

Het weer liet ons leuke dingen doen met water. Een werkelijk spetterend spattend spektakel was het trefbal 

met waterballonnen waar gewoon bekertjes met water aan toe waren gevoegd voor extra nattigheid. 

Op de laatste dag kwam Mare Louise terug om te kijken of haar dappere piraten de sleutels hadden weten te 

vinden van haar schatkist. Inderdaad! De kist werd geopend en er uit kwamen echte piraten ooglapjes. Tijdens 

een heuse ceremonie, waarvoor de kinderen zelfs de tipi in mochten, werden ze door Mare Louise allemaal 

bevorderd tot echte piraat, inclusief oorkondes ondertekend door Mare Louise zelf. 

Bart van Osnabrugge  
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Tweede Kamp 

Het tweede kamp was een heel bijzonder kamp, want de kinderen kwamen op zaterdag al aan en gingen 

dinsdag weer naar huis. Op de eerste dag kwam Kapitein “Nog Nooit Gestolen” langs om de de kinderen te 

vertellen over een schat. Eerst kregen de kinderen uitleg over de kampregels, waarbij ze in groepjes langs de 

belangrijke locaties gingen, zoals de keukentent, het toiletgebouw, de tipi etc. In de avond hebben we het 

smokkelspel gespeeld, waarbij de kinderen munten moesten smokkellen langs de leiding. Na het smokkelspel is 

er warme chocolademelk gedronken en ontbijtkoek gegeten. 

 De volgende ochtend bleek Kapitein “Nog Nooit Gestolen” ontvoerd te zijn, maar zag de mogelijkheid om de 

nieuwe hulppiraten (kinderen) instructies te geven via flessenpost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schatkaart was verdeeld in 9 delen en deze waren verstopt. De hulppiraten moesten de onderdelen van de 

schatkaart vinden en konden daarbij ook munten verdienen voor hun tent. De grote zoektocht was begonnen en 

de kinderen kwamen uiteindelijk uit bij een uitkijktoren vanwaar heel Ommen was te zien. Omdat iedereen toen 

moe was zijn ze terug naar Ada’s hoeve gebracht met een huifkar. Na de lunch was opeens niemand meer moe 

en had iedereen zin om te gaan ZWEMMMEN! Ook zijn er die avond nog brieven geschreven en tekeningen 

getekend om naar huis te sturen. Tijdens het kampvuur was er een heel spannend verhaal verteld dat ongeveer 

zo ging:  “Enkele Matroospiraten waren tikkertje aan het spelen op het dek. één van hen was Karel, de 

Matroospiraat die niet kon zwemmen. De piraten wisten best dat ze van Kapitein Zwarthart geen tikkertje 

mochten spelen, want hij vond dit kinderachtig en ze hadden volgens hem wel wat beters te doen. Wel, op die 

Piraten! 

Wij hebben uw Kapitein ontvoerd! Wij weten dat hij in 

het bezit is van een schatkaart. Wij zullen hem net zo 

lang kietelen tot hij ons verteld waar die schat ligt. In 

gevangenschap zullen wij hem houden, TENZIJ jullie 

ons vertellen waar de schat ligt! Als jullie ons vertellen 

waar de schat ligt, wordt de Kapitein Nog Nooit 

Gestolen vrijgelaten en zullen wij er met de schat van 

doorgaan.  

Uw ontvoerder: Admiraal Altijd Gestolen 
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dag toen ze weer eens stiekem tikkertje speelden, viel Karel in het water doordat hij te wild was. En ja, je weet 

dat Karel niet kon zwemmen….”. Wil je weten hoe het verder gaat? Tja dan had je mee moeten gaan op kamp. 

Na veel spannende dromen werder de kinderen om maandag ochtend al weer veel te vroeg wakker. De laatste 

dag werd afgesloten met een spetterende (bonte) avond. Piraat “Nog nog nooit gestolen” was terug gevonden 

met behulp van de schatkaart en deed nog een dansje mee om dat te vieren. 

Paul Spiering 

 


