
 

 

Bonzour, tout le monde. ‘t is ni waar, eh!? Het is zeker wel waar. Het 

kampthema van dit jaar is het lievelingsprogramma van ons ellen! FC DE 

KAMIOENEN! Wij gaan jullie pottenstampers omtoveren naar echte 

kampioenen, mijn gedacht. Wij zoeken natuurlijk nog figuranten om alles 

op dit kamp tot een goed einde te brengen. Inschrijven kan je doen op 7 

juni in de kantine van de scouts. Als verkleedkleren kiezen jullie of jullie je 

verkleden in personages of voetballers met volledige outfit ( liefst in de 

juiste kleuren, truitjes moeten niet ). Spullen die jullie ook 

mogen meenemen zijn: 

- Regenkledij + gerief tegen de zon 

- Trekrugzak + trekschoenen + gewone schoenen (laarzen kan) 

- Zwemkledij 

- Gamel, 2 keukenhanddoeken, pattatemes, dunschiller, beker, 

soepkom, bestek 

- Tandpasta, borstel, wasgerief 

- Matje, ondermat, slaapzak 

- ID 

- En kijk algemeen deel!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ik stel nu graag de hoofdpersonages voor:  

                                Gilles, onze trainer, de kampioen, meester in tactieken. Heeft vroeger nog 

       de rode duivels gespeeld. Streng maar rechtvaardig. 

 

 

 

De cheerleader van de ploeg, ons Marte. Altijd het zonneke in huis. 

Studeert marketing en heeft er geen problemen mee om zich voor te 

ploeg 

in het zweet te werken. No sweat, No glory!  

 

 

Maarten is PDG in de keukenpapier industrie NV. Tevens is deze man ook 

onze voorzitter en sponsor. Hij draagt ALTIJD een pak en durft soms wel 

wa streken uithalen. 

 

 

Sek is den handige harry. In zijn infrastructuur is alles helemaal in orde. 

Met de buitenwereld kan het soms wel eens botsen :/ Ook deze boy durft 

wel is iets misdoen, de deugniet.  

 

 

 

 

   Poot is het boegbeeld van de club. Drinkt al ne keer graag een dagschotel  

   in de kantine en blijft daar wel vaak plakken. Hij is al het langst bij de club. 

  

 

 

“Ik zeg altijd, een kamp zonder leden is eigenlijk gewoon leidingsweekend ma dan 

langer.” ~ P.T.  


