
Dit ben ik, 20 jaar. Dit wordt mijn tweede jaar als leiding 
van pupillenkamp. Mijn beste/leukste kamp ervaring als 
kind is de Yoghurttafel als oudste pupil op pupillenkamp! 
Mijn beste/leukste kamp ervaring als begeleider gaat dit 
jaar komen!! 
 

Naam: ? 
Leeftijd: 22 jaar 

Aantal jaar mee: nu m'n 6e jaar 
Beste/leukste kamp ervaring als 
kind: veel snoep eten in de bus 

Beste/leukste kamp ervaring van 
nu:  

dutjes doen bij het zwembad 
 
 
 
 
Dit ben ik, ik ben 17 jaar oud en 
speel in de A1. Dit is het eerste jaar 
dat ik mee ga op kamp en heb er super veel zin in! Mijn 
leukste pupillenkamp herinnering is het aller laatste jaar 
dat ik mee ging en we voor het eerst werden gedropt met 
een blinddoek voor in de auto. Omdat ik voor het eerste 
jaar mee ga heb ik nog niet een leukste ervaring als 
kampleiding, maar tot nu toe was de pre-party het leukste! 
 
 
 
 
 

Dit ben ik en ben 18 jaar. 6 jaar 
geleden ging ik zelf nog mee als 
kind en vond toen de bonte avond 
het leukste, op de foto kan je de 
gekke voorbereidingen al zien! Vorig 
jaar ging ik voor het eerst mee als 
leiding, dat betekent dat dit pas 
mijn 2e jaar wordt. Het leukste van 
vorig jaar vond ik de te gekke 
party’s en de sportdag! 

 
 
Naam: ? 
Leeftijd: 23 jaar 
Aantal jaren mee: 6 
Leukste kampervaring als kind: de avondspellen in het bos en 
de kampvuuravonden.  
Leukste kampervaring van nu: het zien van alle vermoeide 
maar voldane koppies van de kids de laatste dag! 
 
 
 



Hooiiii! 
Mijn naam is …., ik ben 18 jaar oud. 
Dit jaar wordt mijn eerste jaar als kampleiding en ik heb er 
super veel zin in! 
Mijn “leukste” kampherinnering van vroeger  is dat ik midden 
in de nacht uit mijn bed ben gehaald, met het idee dat ik 
rotzooi mocht gaan trappen in de jongens kamer en vervolgens 
lag ik buiten op een tafel vol met yoghurt en vla.....  
Ik denk dat ik met jullie een super chille en vooral gezellig 
weekend ga beleven! 
Tot op kamp! 

Naam: ? 
Leeftijd: 23 jaar 

Aantal jaar mee: 8 
Beste/leukste kamp ervaring als 

kind: Zolang terug, maar zoveel leuke 
momenten gehad. Mooiste momenten 

zijn altijd de avondspellen en tochten. Toch wat 
spannender dan normaal. 

Beste/leukste kamp ervaring van nu: Het lopen 
van de nachttochten met de oudste D pupillen op 

de eerste avond. De spanning en schrik momenten 
zijn goud waard! Daarnaast ook mijn 
voorstelstukje van vorig jaar, waarbij 
ik als krokodil bij de poelboerderij 

ben gaan zwemmen. 
 
Naam: ? 
Leeftijd: 21.  
Aantal jaar mee: Dit word mijn 2e jaar. 
Beste/ leukste kamp ervaring als kind: De spooktochten.  
Beste/ leukste kamp ervaring van nu: De 
bonte avond act van vorig jaar als de 
synchroon zwemmers.  
 
 

Mijn naam is ….. en ik ben 21 jaar!!! 
Ik ga dit jaar alweer voor de 4e keer mee 

op kamp en wat ik altijd het leukst vond 
op kamp was het luchtkussen en het zwembad. Nu ik 
als leiding mee ga vind ik de bonte avond het aller 

leukst!! 
Bedenk dus alvast een leuke act voor 

dit jaar!!!!! 
 
Naam: ? 
Leeftijd: 19 jaar 
Aantal jaar mee: Dit wordt mijn derde jaar 
Beste kampervaring kind: ‘s Avonds stiekem naar de 
meidenkamer gaan. 
Beste kampervaring leiding: De kinderen van het 
springkussen afgooien. 

 


