


Beste feestgangers, 

Lees onderstaand verhaal goed. Het is niet alleen ter introductie van het kamp, maar er zit zeker 
ook een kern van waarheid in!  Veel feestplezier. 

Lang geleden ontmoette ik een meisje. Haar naam kan ik me niet meer zo goed herinneren, maar 
haar verhaal is me bij gebleven. 

Dit meisje vond een gewone dag maar gewoon en saai, voor haar mocht iedere dag wel een 
feestje zijn. Haar lievelingsmaand was dan ook december. Ze was jarig in december, wat al 
een feestje op zich was. Taart eten, slingers ballonnen en allemaal vrolijke mensen die jou 
komen feliciteren. En dan vergeet ik natuurlijk nog de cadeautjes. Haar lievelingsdagen zijn de 
kerstdagen. Gezellig met elkaar lunchen, brunchen en dineren tot je buik ontploft en dan uitbuiken 
op de bank. Openhaard aan en zo’n heerlijke, te romantische kerstfilm kijken. En als het dan nog 
even mee zit, kun je naar buiten kijken naar een besneeuwde wereld. Alleen bij het idee kon het 
meisje al wegdromen. 

Sommige mensen leven van vakantie naar vakantie, sommige mensen van dag tot dag. Dit meisje 
leeft van feestdag naar feestdag. Carnaval is ook één van haar lievelingsfeesten. Verkleed, lekker 
gek doen en het mooie is dat het niet opvalt omdat iedereen het doet. 

Valentijn vindt het meisje maar commerciële onzin. De winkels hebben er te veel werk van 
gemaakt. Daarom viert het meisje de hele maand februari Valentijn. Iedere dag verteld ze hoeveel 
ze geeft om de mensen om haar heen. 

Halloween blijft het meisje een beetje spannend vinden. In het donker, eng verkleedde mensen en 
het ergste is nog dat het dan grappig is om mensen te laten schrikken. 

Ik vroeg aan het meisje wat ze dan zoal deed op de gewone dagen, die dagen die maar gewoon 
en saai zijn. Wat dat zijn er nogal wat. Ze zei: ‘ Van die dagen maak ik ook gewoon een feestje, 
mijn eigen feestje. ‘ En zo gezegd, zo gedaan. Van iedere dag maakte het meisje een feestje. En als 
ze niks te vieren had, verzon ze wel wat! 

Wij gaan op kamp een reis maken door de feestdagen. 
Veel plezier!

Pasen - Een mooi cijfer- de zon schijnt - iemand lachte naar me- er is vast iemand jarig op de 
wereld jarig vandaag - Kerst – Sinterklaas – het is me gelukt om die som te maken – vieren 
omdat ik iets wil vieren – Carnaval – Bevrijdingsdag – het is vrijdag – Oud en Nieuw – Het is 
bijna vrijdag – Het weekend is voorbij – het is weekend - Valentijnsdag -Internationale vrouwen 
dag – Koningsdag – Pindakaas dag (bestaat echt, 24 januari) - Dikke truien dag – Moederdag 
– Vaderdag - Star wars dag (bestaat echt, 4 mei) - Roodharige dag (bestaat echt, 2 september) - 
Dag van de koffie - Dag van het pak – Pinkteren- Ramadan - ze viert zelfs ‘de niet winkelen dag’. 

Introductie



We verblijven dit jaar in het scoutinggebouw van de scouting in Rucphen. In onderstaande 
gegevens kun je het adres vinden en telefoonnummers van de leiding die in noodgevallen te 
bereiken zijn.

Adresgegevens kamphuis:   Telefoonnummers leiding: 
Sprundelseweg 34F    Jeroen de Vos:  06-47512548
4715 RC Rucphen    Maaike Goedendorp:  06-47016231
http://www.scoutinggebouwmolenberg.nl
 

Heenreis: donderdag 2 mei 2019

Op donderdag 2 mei gaat dit te gekke weekend van start. We verwachten dat jullie om 11.30 
verzamelen op het parkeerterrein van MVV’27, zodat we om 12.00 uur kunnen vertrekken. 
Vervolgens hopen we om 13.00 uur aan te komen op onze bestemming in Rucphen. We willen 
het kamp graag feestelijk openen en vragen jullie om in jullie aller mooiste en origineelste 
Carnavals outfit de bus in te stappen. 
Voor het vertrek willen we je ook nog vragen een lege glazen pot mee te nemen. Bijvoorbeeld 
een lege jampot (zie ook paklijst). Stop deze alsjeblieft niet in je bagage, maar lever deze in voor 
je de bus in stapt. Dit i.v.m. breekbaarheid!

Terugreis: zondag 5 mei 2019

Op zondag 5 Mei komen we weer terug in Maasland en worden jullie weer herenigd met jullie 
ouders. We zullen rond 11 uur vertrekken vanuit Rucphen. Wij hopen dan tussen 12 uur en half 
1 weer terug te zijn in Maasland. We zullen aankomen op de parkeerplaats van MVV’27. Hier kan 
iedereen zijn of haar bagage meenemen.

Fietsen

(Let op: geldt niet voor de E-tjes en de D-tjes!)
Ook dit jaar worden de fietsen weer meegenomen naar dit feestelijke weekend. Om dit te kunnen 
doen verwachten we dat iedereen zijn fiets bij zich heeft als we vanaf MVV’27 vertrekken. Hier 
zullen de fietsen in de vrachtwagen worden geladen. Label je sleutel zodat je deze snel weer 
terug kunt vinden. Veel nieuwe fietsen  hebben een mand of krat voorop de fiets. Verzoek is 
om deze, voor zover mogelijk,  te verwijderen. Eerder is gebleken dat hierdoor te veel ruimte 
wordt ingenomen in de vrachtwagen. Zorg dus dat je krat of mand van je fiets af is, zo kunnen 
beschadigingen zoveel mogelijk worden voorkomen. De fietsen worden bij terugkomst weer op 
het MVV’27 parkeerterrein uitgeladen uit de vrachtwagen.

Reisinformatie

Verblijf



Om de vakantie op een goede en leuke manier te laten verlopen zijn er een aantal regels 
opgesteld die van toepassing zullen zijn tijdens het kamp:

• Energiedrank niet toegestaan.
• Alcohol is verboden voor iedereen jonger dan 18 jaar.
• Laat waardevolle eigendommen zoveel mogelijk thuis (mobiele telefoons e.d.). Deze heb  
 je gedurende het kamp niet nodig. De leiding kan niet verantwoordelijk worden gesteld   
 voor defecten of verlies van eigendommen. 
• Iedereen blijft op het kampterrein, tenzij de leiding anders aangeeft.
• Een goed humeur is verplicht dit kamp!
• Nooddeuren in het kamphuis zijn alleen bedoeld voor noodgevallen.
• Ballen en andere sportmateriaal mogen gepakt/gebruikt worden, mits er tijd voor is en je  
 na gebruik de spullen weer netjes opruimt.
• Kamp is een leuk en gezellig weekend weg, maak er een topweekend van met de andere   
 deelnemers en leiding.

Houdt van te voren goed het weer in de gaten. 
Als het veel gaat regenen is een regenpak en 
extra droge kleren en sokken erg handig. Als 
het mooi weer wordt zou het fijn zijn als je een 
bidon en zonnebrand meeneemt!
• Een goed humeur!
• Luchtbed (per team een pomp, liefst 

elektrisch)
• Hoeslaken
• Slaapzak/dekbed
• Kussen

• Toiletspullen
• Warme kleding
• Zwemkleding 
• Thema kleding (Meer uitleg bij het kopje 

kleding) (!)
• Felgekleurd hesje (!)
• Regenpak 
• Ondergoed
• Zonnebrand
• Sportkleding
• Sportschoenen
• 2 theedoeken
• Handdoeken
• Bord, bestek en beker voorzien van naam
• Een pet (!)
• Goederen om de leiding mee om te kopen
• Fiets (zie reisinformatie)
• Zaklamp (!)
• 1 Lege glazen pot (!)
       (Jampot o.i.d, inleveren bij vertrek bus!)

Feestregels

Paklijst



Kosten

Naast alle normale kleding die je al meeneemt moet je ook 2 verplichte outfits meenemen. Een 
themaoutfit en sportkleding.

Alle deelnemers worden verzocht om in Carnavals outfit  en in feeststemming aan te komen bij 
de bus. Maak er iets origineels, geks of moois van! 

Ook willen we jullie vragen om een nette outfit mee te nemen voor ons gezamenlijke diner op 
kerstavond. 

Aan dit te gekke weekend hangt een prijskaartje.

Alle deelnemers worden verzocht om vóór woensdag 21 april 80,- over te maken op
Bankrekeningnummer NL62 RABO 0340.4592.39 t.n.v. Chr. Korfbalvereniging ODO Maasland, 
onder vermelding van je naam, team en kamp 2019.

Kleding



Voor alle thuisblijvers/ouders zal het verloop van het kamp te volgen zijn via social media.
Op de ODO-facebook pagina zal de kampleiding zo nu en dan foto’s/video’s posten om ook het
thuisfront een kleine inkijk te geven in dit gezellige kamp.

Mochten er deelnemers/ ouders zijn die om privacy redenen geen foto’s van zichzelf of van de 
kinderen op onze facebook willen zien, horen wij dit graag. Dan kunnen we hier rekening mee 
houden in onze publicaties.
Uiteraard publiceren we geen foto’s waar mensen op een onflatteuze manier zijn vastgelegd. 

Stuur even een mailtje naar maaikegoedendorp@gmail.com als er vragen of opmerkingen zijn. 

De link naar de ODO-facebook is: http://www.facebook.com/odomaasland

Social media



Donderdag 2 mei
11.00 uur – alvast in feeststemming komen en 
jezelf thuis verkleden
11:30 uur - Verzamelen op MVV parkeerterrein
12.00 uur – Feestje in de bus, vertrek naar 
Rucphen
13:00 uur – Aankomst Rucphen, 
slaapvertrekken in orde maken
14:00 uur - Introductie
15:00 uur – Middag dutje, opladen voor het 
feest
18.00 uur - Feestmaal
20:20 uur - Bedtijd

Vrijdag 3 mei
07:00 uur – Vroege vogel party met Thijs
08:00 uur - Ontbijt
08:30 uur – Pre party
09:30 uur - uitrusten
12:00 uur - Lunch
13:30 uur - Warming up
14:00 uur – klaarmaken voor het feest
17:30 uur - Avondeten
18:00 uur - Uitbuiken
20:00 uur – Party Time
22:00 uur - Bedtijd

Zaterdag 4 mei
07:00 uur – Pre Party
08:00 uur - Ontbijt
09:30 uur - Dutje
10:00 uur - Zwemmen
12:00 uur - Lunch
12:30 uur – optutten voor het diner
17:00 uur - Avondeten
18:00 uur – Party Time 2.0
20:00 uur – Minuten stilte voor de 
dodenherdenking
21:00 uur - Bedtijd

Zondag 5 mei
07:00 uur - Opstaan
07:10 uur – Paareieren zoeken
08:00 uur - Ontbijt
09:30 uur – Tassen in pakken
11.00 uur – terug in de  bus 

Programma



Party Crew

o p k a m p Met Van Die Wijze Odo'ers Allemaal
15 16 11 1 13 16

=
=
=
=
=
=
=
=

1 x 1 x 1 : 1 x 1 + 1 - 1
3 x 3 x 3 : 3 : 3 : 3

3 x 3 x 2 - 2 x 2

2 x 3 x 3 + 1
2 x 3 x 2 - 3

3 x 3 x 3 - 2 x 3 x 2 x 2 + 2
2 x 2 x 2 x 2 - 3

2 x 2 x 2 x 2 x 2 : 2 : 2

Hallo kampgangers!  
Hebben jullie er al een beetje zin in? Dit jaar is het mijn eerste jaar dat ik mee 
ga als leiding op kamp. Ik zit alweer bijna 10 jaar op korfbal. Inmiddels korfbal 
ik in de A1. Je kan me vaak vinden in de Albert Heijn. Door de rebus hieronder 
op te lossen, kom jij er snel genoeg achter wie ik ben. En dan zie ik je snel! 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
Wie ben ik ?  __________________ 
 

P=D -E -TAF -PEL 





Wie ben ik? Als je alle woorden vindt, dan kom je er vast ook achter wie ik ben…. 
            
            
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplossing:______________________________________________ 
 



Tijd voor een spelletje wie ben ik:  

- Ik hou geen bal vast 
- Ik heb mijn haar in een staart 
- Ik draag geen zweetbandje 
- Ik draag een wit shirt 
- Ik draag geen bril 
- Ik ben blond 
- Ik zit niet, maar ik sta 
- Ik heb een nummer op mijn shirt 
- Ik heb aan twee kanten een jongen naast mij op de foto 
- Ik sta op de linkerhelft van de foto 
- Er staat iemand achter mij 

Weet jij al wie ik ben? 



Zoek wie ik ben?! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De antwoorden op de vragen kun je terug vinden in de woordzoeker. Als je alle woorden gevonden 
hebt kom je erachter wie ik ben.  
Tot op het kamp! Ik heb er alvast veel zin in! 
 
 
Welk feest vieren in december? 
Wat is de kleur van Nederland? 
Waar speel ik bij ODO? 
Welk Nederlands team is al 9 keer wereldkampioen geworden? 
Bij welke feestdag verkleden mensen zich graag? 
Welke klasse speelt het eerste van ODO? 
Wanneer gaan we normaal gesproken op kamp? 
In welke sporthal worden de wedstrijden gespeeld? 
Hoe worden de jongste leden van ODO genoemd? 
Wat zijn de kleuren van ODO? 
Hoe noemen we het wekelijkse krantje van ODO? 
Wat kunnen we sinds kort op het veld ook doen behalve normale korfbal? 
 



1. Ik zit al tien/elf jaar op korfbal.
2. Het clubgebouw van odo heet ? 
3. Ik ben op dit moment zeventien/achtien jaar oud. 
4. In de selectie ben ik wel/niet de jongste speler. 
5. Dit jaar is mijn eerste jaar als kampleiding, waar/niet waar. 
6. Ik hoef in het veld geen hesje aan want ik ben een ?
7. Als je geen broers of zussen hebt dan ben je enigst ?
8. Mijn favoriete dag van de week is zaterdag/maandag. 
9. Op dit moment speel ik in de selectie/A1. 

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Rara, wie ben ik?

Vul hier de goede antwoorden in: 

Maak een keuze uit de antwoorden, het goede antwoord past
precies in de vakjes. 

De gekleurde vakjes vormen samen mijn naam, 
deze hoeven niet in de goede volgorde te staan. 







ODO Weekend Miljonairs

Als je alle 15 antwoorden goed hebt, weet je precies wie ik ben! Let op, de vragen worden wel steeds moe-
ilijker (je mag uiteraard je ouders vragen om te helpen). Zet uiteindelijk alle antwoorden onder elkaar en je 
weet wie ik ben!

Vraag 1: Wat is de tweede letter van de naam van onze sportvereniging?
A: D   B: O   C: F    D: V
Vraag 2: Welke van deze personen zit in de Staf van ODO 1?
A: Wouter  B: Ivo   C: Yoeri    D: Bram
Vraag 3: Welk team geeft Diana Eijgermans trainen?
A: A2   B: Kangoeroe Klup C: E1    D: C1
Vraag 4: In welk team spelen onder andere Aimee, Annemijn, Sem en Toine?
A: C1   B: D1   C: E1    D: F1
Vraag 5: Hoe heet de vereniging uit ’s-Gravenzande?
A: Valto   B: Avanti  C: Achilles   D: ONDO
Vraag 6: Van welk team zijn op dit moment Erna en Rick trainers?
A: F3   B: 4de   C: A1    D: C2
Vraag 7: Hoe heet het sportpark waarop ODO haar wedstrijden speelt?
A: Polanen  B: Commandeur C: Hofstede   D: MVV
Vraag 8: Aan welke straat ligt de Hofstede?
A: Hammerdreef B: Hertenkamp  C: Hofsingel   D: Drie Hoeven
Vraag 9: Hoe heet de korfbalvereniging uit Barendrecht?
A: Vitesse  B: PKC   C: Fortuna   D: Viking
Vraag 10: In welk team spelen onder andere Tjerk, Lex, Laura en Amber?
A: F1   B: F2   C: ODO 3   D: A2
Vraag 11: Opzoekvraagje: Wie heeft korfbal verzonnen in Nederland?
A: Jan van Dam  B: Nico Broekhuysen C: Maarten Vreugdenhil D: Jaap van Vliet
Vraag 12: In welk team spelen onder andere Lynn, Dominique en Noor?
A: C2   B: D2   C: E2    D: F2
Vraag 13: Welke ploeg komt er uit Almere?
A: Dubbel Zes  B: Meervogels  C: DES    D: EKVA
Vraag 14: Welk team wordt trainen gegeven door Gysa en Marieke?
A: E2   B: E3   C: E4    D: E5
Vraag 15: Vraagje voor de slimste: In welk jaar is ODO opgericht?
A: 1950   B: 1951   C: 1954    D: 1955



KRUISWOORDPUZZEL 
Bij deze puzzel is het de bedoeling dat je twee puzzels voltooid want ik ga natuurlijk niet zo 
maar vertellen wie ik ben.  
Puzzel 1: Raad de woorden door de hints hieronder: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

      
      
  

  

 

 

Puzzel 2: Nu je alles hebt ingevuld kan je via de rondjes waar een cirkel om heen staat er 
achter komen welke letters hier in passen: 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 

Verticaal 

1 Op wintersport ben ik graag aan het 

2 Mijn lievelingseten is niet patat maar 

4 Ik ga dit jaar voor de tweede keer mee als 

6 In de zomer ga ik het liefst op 

 

Horizontaal                                                                       

3     Ik ben niet groot maar 

5    Ik woon niet in een stad maar een 

7    Mijn haar kleur is niet bruin maar 

8 Mijn favoriete voetbalclub is 

9    Op de zaterdag ben ik de D1 aan het  

10   Ik zit in de selectie van 

11  Ik ga graag naar de stad om te 

 



Streep de antwoorden van de vragen af in de woordzoeker, de overgebleven letters vormen mijn 
naam! De woorden kunnen ook diagonaal of achterstevoren staan..  

P I N K S T E R E N 

E I R E I E R E N I 

P C A R N A V A L E 

E P I E T A A R T U 

R I S M E I G O E W 

N E K E R S T O A I 

O P I E K K A D M T 

O D O O L I E B O L 

T E O C A D E A U R 

S R A M A D A M D E 

T U O T S B L A U W 
 

 In welke maand is het Moederdag? 
 Wie is er jarig op 5 december? 
 Wat zoek je met Pasen? 
 Met kerst zing je samen in een …. 
 Welk snoepgoed eet je met sinterklaas? 
 Wat zijn de kleuren van de Nederlandse vlag? (3 woorden) 
 Sinterklaas loopt over het … 
 Korfballen doen je niet alleen maar in een …. 
 Wat staat er bovenop de kerstboom? 
 Wat eet je met oud en nieuw? 
 Tijdens welke feestdag is kamp normaal gesproken? 
 Wie helpt sinterklaas? 
 Wanneer wordt er gevast? 
 Op je verjaardag eet je ….. 
 Met welk feest steek je vuurwerk af? … & ….. (2 woorden) 
 Wanneer wordt de geboorte van Jezus gevierd? 
 Wat krijg je van sinterklaas als je lief geweest bent? 
 Het tegenovergestelde van lief is ….. 
 De leukste korfbalclub is … 
 Met welk feest ga je verkleed?  



1. Naast aanvallen moet je in een wedstrijd ook altijd… 
2. Korfbal op het zand 
3. De winnaar van de korfballeague finale 2019 
4. De straat waaraan de ODO-kantine ligt. 
5. Sport die bij ODO beoefend wordt 
6. De Nederlandse korfbalbond 
7. Om meer dan 1x te kunnen aanvallen moet je de bal na het schieten… 
8. Het leukste ODO weekend van het jaar! 
9. Actie waarbij je na het aangeven de bal onderhands op de korf gooit 
10. Als je de bal in je eigen korf gooit 
11. Degene die training geeft en het praatje houdt in de rust  

 

 



Beste Feestbeesten,

Ruim 20 jaar geleden ben ik op jonge leeftijd begonnen met korfballen bij ODO.

Alleen heette de Kangoeroe klup toen nog de welpen.

Mij kun je over het algemeen niet over het hoofd zien.

Velen van jullie heb ik al eens vastgelegd op de gevoelige plaat.

Als het niet in het veld was, was het wel tijdens één van de vele ODO activiteiten.

Nu speel ik dus al bijna 25 jaar korfbal bij ODO.

Laatste ±10 jaar in de senioren, in het 5e om precies te zijn.

Elke speler kent natuurlijk zijn eigen kwaliteiten.

Eén van mijn specialiteiten is de 3e helft, die is vaak stukken beter dan m’n 1e en 2e.

Uiteindelijk draait het voor mij allemaal om gezelligheid.

Wie heeft er ook zo’n zin in kamp?

Eén ding weet ik zeker: Het wordt één groot feest!

Nu rest alleen nog de vraag: Weet jij wie ik ben?

Wij hebben zin in een feestje!

Jij ook? Tot 2 Mei!
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