
  



_1_ GAME ON! 
 

 

[ Game loading…] 
WELKOM OP ODO-KAMP 2022!  
 
Dit kamp wordt nóg fantastischer en nóg onvergetelijker dan alle voorgaande kampen. Met betere 
graphics, méér players, spannendere levels en moeilijkere eindbazen. Oftewel: ODO-kamp 2.0 
 

GAME ON! 
 
De afgelopen twee jaren hebben jullie misschien íets meer tijd 
dan gewoonlijk op de computer doorgebracht. Terwijl de 
jeugd de metro onveilig maakte als Subway Surfer en tieners 
al schietend door Halo renden, zat oma rustig op haar 
mobieltje te Candy Crushen. Papa en mama zaten misschien 
te vergaderen op Zoom, maar ook zij zijn opgegroeid met 
spelletjes als Super Mario of Duck Hunt.  
 
Als het goed is, hebben jullie dus precies de juiste skills in huis 
om dit ODO-kamp te winnen. 

 
Want op het ODO-kampterrein is iets vreemds aan de hand. Normaal speel je 
natuurlijk maar één spelletje tegelijk, maar in Alphen lopen alle game-werelden 
door elkaar. Hoe dat precies komt, dat leggen we je later nog wel een keertje uit. 
Maar op kamp kun je dus zomaar een Pokémon zien FIFA-voetballen, en zitten de 
Angry Birds vredig te Wordfeuden.  
 
Dit Pinksterweekend loggen we met de hele vereniging in op deze wonderlijke 
gamewereld. Met de hele vereniging, want we gaan met 130 ODO’ers, van 
Kangoeroes tot Senioren, naar Alphen! Om ervoor te zorgen dat we elkaar eens 
extra goed leren kennen, spelen jullie de games in gemixte teams. Daarnaast is er 
natuurlijk genoeg vrije tijd om met je beste vriendinnetje bij het kampvuur te 
zitten of een (bord)spelletje te spelen. 

 
De teamindeling vind je verderop in deze Spelgids. 
Daarnaast bevat deze Spelgids alle belangrijke 
informatie, zoals een lijst met gadgets die je mee 
moet nemen, en contactgegevens voor thuisblijvers. 
Én de kampcrew stelt zich even netjes voor. 
 
Hoeveel muntjes verdien jij met je team? Overleef jij 
de moeilijkste levels? Vind jij alle easter eggs? En wie 
weet versla jij wel de eindbaas! We komen er snel 
achter… 
 

GAME ON! 
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Inloggen & Uitloggen 
Zoals in iedere goede MULTI-PLAYER GAME loggen we op vrijdagavond om 17:30 uur allemaal 

tegelijk in. We verlaten de offline wereld en reizen met één groot ruimteschip (en een aantal kleintjes) 

naar de Gamezone. 

We kunnen de Gamezone natuurlijk pas weer verlaten als we de EINDBAZEN hebben verslagen. 

Met jullie skills verwachten wij dat dat vóór maandagochtend wel moet lukken! Maandagmiddag na de 

lunch kunnen we dus weer uitloggen, om rond 14:00 weer aan te komen in offline Maasland. 

Verzamelen: vrijdag 3 juni 2022 om 17:30 uur op de parkeerplaats bij MVV (Doelpad 1) 

Vertrek: stipt om 18:00 uur! [ DON’T BE LATE!! ] 

Thuiskomst: maandag 6 juni 2022 rond 14:00 uur bij MVV  

(Neem op maandag 6 juni even contact op met de kampcrew als je de 

exacte tijd wilt weten om je kleine superheld op te halen) 

Proviand: Let op! We gaan er vanuit dat je vrijdagavond al hebt gegeten vóór vertrek. Uiteraard mag je 

ook proviand meenemen om in het ruimteschip iets te kunnen eten. Bij aankomst staat er wel een 

kleine snack klaar om je energielevels meteen weer op te krikken na de lange reis. 

Single player mode: Let op! Ben je van plan om zelfstandig met je eigen ruimteschip of op een ander 

moment naar de Gamezone af te reizen? Laat dat aub dan even weten aan de kampcrew via 

odokamp@gmail.com. 

Gamezone 
De portal naar de Gamezone bevindt zich in het Brabantste Alphen. 

Opladen doen we ‘s nachts in de kampeerboerderij De Kiek. Onze helden slapen op één van de 6 

slaapzalen, die ieder een eigen douche- en toiletruimte hebben. Alle slaapzalen hebben ook een eigen 

ingang, zodat nachtbrakers de andere superhelden 

niet hoeven te storen. Helden van dezelfde leeftijd 

slapen zoveel mogelijk bij elkaar op de slaapzaal 

en bij de kleinste superhelden zijn natuurlijk hun 

trouwe sidekicks altijd in de buurt (zie hoofdstukje 

VOOR ONZE JONGSTE HELDEN). 

De Kiek was tot kort geleden nog een actieve 

melkveeboerderij; een levensechte Hay Day dus! 

Naast de boerderij zijn er een grote zaal met 

keuken, een zonneterras om bij te laden, twee 

sportvelden én een eigen bos waar we onze 

avonturen kunnen beleven. 

Kampeerboerderij “De Kiek” 
Looneind 6 
5131 RK Alphen 
Noord Brabant 
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Direct Messages  
Wil je jouw kleine held een lief berichtje sturen? Dat kan! Stuur een postduif 

naar het bovenstaande adres, o.v.v. “ODO-kamp [naam superheld]”. Of 

stuur een mailtje naar odokamp@gmail.com. De leukste berichtjes worden 

live voorgelezen tijdens het eten. 

 

Neem in geval van nood contact op met de kampcrew: 

Barbara Hanemaaijer  06 5334 8542 
Cynthia Suijker   06 2009 8117 
Diana Eijgermans  06 3062 1037 

Femke Kroes   06 2784 0335 
Janny Ramakers 06 5058 2880 
Simon Hanemaaijer 06 1015 7091 

 

Like & subscribe 
Wil je weten of jouw superheld alle levels al heeft uitgespeeld? Houd dan tijdens kamp de socials van 

ODO in de gaten: Twitter & Instagram & Facebook: @ODOMAASLAND  

Wil jij of je kind (om privacy-redenen) niet met je gezicht op onze socials? 

Stuur dan even een berichtje naar de kampcrew, dan houden we daar rekening 

mee. Uiteraard doen we ons best om alleen maar heroïsche foto’s van alle 

superhelden posten! 

Foto’s onthouden wat mensen vergeten! Hoe leuk is het dat we van vorige 

kampen nog mooie foto’s en video’s hebben. We zijn nog op zoek naar 

deelnemers die graag mooie foto’s (en evt. video’s) maken. Ben jij diegene? 

Laat het ons weten! 

Vind je het leuk om zélf foto’s, filmpjes of stories te maken tijdens kamp? Stuur 

dan ook een berichtje naar odokamp@gmail.com, of spreek één van de leden 

van de kampcrew aan!  

 

Koop tijdig je Gamecoins! 
Aan dit superleuke weekend hangt uiteraard een prijskaartje. Alle deelnemers worden verzocht om 
uiterlijk woensdag 25 mei per persoon €85,- over te maken op bankrek.nr NL62 RABO 0340 4592 39 
t.n.v. Chr. Korfbalclub ODO, onder vermelding van je na(a)men en ‘Kampgeld’. 
 
Elk 3e gezinslid betaalt €65 en elk 4e en 5e gezinslid €50. 
Dus ga je met 4 personen mee, dan betaal je €85 + €85 + €65 + €50 = €285 
 
Je kunt betalen via de QR code of gewoon handmatig. De QR is voor €85, maar 
het bedrag is aanpasbaar. Wel graag betalen vanaf een rekening met dezelfde 

achternaam als de deelnemer(s), omdat je geen naam mee kunt geven in de 
omschrijving (dat maakt het matchen voor ons makkelijker). 
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The Adventure 
Wat kun je verwachten? Hoe kun je je optimaal voorbereiden? Laat je het graag op je af komen, of weet 

je graag waar je aan toe bent? Een weekend vol  G A M E T I M E  staat te beginnen! Hier de preview. 

 

VRIJDAG 3 JUNI   
[ Zelf vooraf eten of evt. meenemen voor onderweg ] 
17:30  Verzamelen op parkeerplaats MVV’27    
18:00  Inloggen richting  Gamezone 
19.30  Aankomst installeren van slaapzalen        
20:00  [ S T A R T  G A M E  ]  press enter        
21:00  Farmville verkennen (voor jong) 
22:00  Gameworld verkennen (voor oud) 
 

ZATERDAG 4 JUNI  
00:00  Recharge draadloos laadstation 
08.30  Reload ontbijt 
09.30  G A M E T I M E  (jong en oud) 
12.30  Reload lunch 
13.30  G A M E T I M E  (jong en oud) 
16.30  vrije tijd 
18.00  Reload diner 
19:30  Pyjama party (jongsten) 
19:30  Q U I Z T I M E  (jong en oud) 
22:00  Candy Crush  (liefhebbers) 
 

ZONDAG 5 JUNI  
00:00  Recharge draadloos laadstation 
08:00  Dauwtrappen met zus Thijs 
08.30  Reload ontbijt 
09.30  G A M E S P O R T deel 1  (jong en oud) 
12.00  Reload lunch 
13.00  MineCraft (jongsten) 
13.00  G A M E S P O R T deel 2  (jong en oud) 
15.00  vrije tijd 
16.00  Voorbereiden Bonte avond  (jong en oud) 
17.45  GAME ON! groepsfoto        
18.00  Reload diner 
19.00  Bonte avond  (jong en oud) 
            [ Wie wordt de grootste influencer? ] 

 

MAANDAG 6 JUNI  
00:00  Recharge draadloos laadstation 
08.30  Reload ontbijt    
09.30  Opruimen & Inpakken 
10:00  G A M E F O R E S T  (jong en oud) 
12.00  [ E I N D B A A S ]  laatste level 
12.30  Vertrek lunch in de bus 
14:00  Uitloggen op parkeerplaats MVV’27  
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Voor Onze jongste helden 
DE SIDEKICKS 
Speel jij wel eens een spelletje op de telefoon van je papa of mama? Spannend 
hè! Allemaal moeilijke opdrachten: hoog springen, hard rennen, raak schieten, 
punten verzamelen! Dat is best lastig in je eentje.  
 

Daarom heeft iedere superheld een helper. Een sidekick noemen we dat. Elsa 
heeft als beste vriendje de grappige sneeuwpop Olaf. Pikachu helpt zijn baasje 
Ash vaak uit de brand. En zelfs Super Mario gaat nergens heen zonder zijn 
trouwe draakje Yoshi. 
 
Ook op dit kamp barst het van de sidekicks. Dit zijn ouders van jonge helden 
die zelf ook graag op kamp wilden! Het team sidekicks staat onder leiding van 
super-sidekicks Marjanneke (mama van Tess, Jens en Myron) en Joyce (mama 
van Liz en Luna). 

 

• Allereerst begeleiden de sidekicks de jongste helden 
op de ruimtereis van en naar de game-wereld. 

• Eenmaal ingelogd helpen de sidekicks de jonge helden 
bij het installeren op de slaapplekken. 

• Tijdens de maaltijden zorgen de helpers ervoor dat 
onze jongste helden voldoende opladen om genoeg 
energie te hebben voor het volgende spel! 

• Ook jonge gamehelden moeten regelmatig in bad. 
Onze sidekicks zorgen ervoor dat onze jonge helden 
iedere avond gewassen en gepoetst gaan slapen (incl 
tekencontrole). En dat ze een beetje op tijd naar bed 
gaan natuurlijk! 

• Mochten onze jonge helden tijdens een heldendaad op 
hun neus vallen, dan staat super-sidekick Joyce klaar 
met extra levens (en een professionele 
verbandtrommel). 

• Onze jonge helden slapen in een aparte slaapzaal, ver 
van de herrie die de grote helden misschien maken op 
een ander level. 

 
 
‘s Avonds houden de helpers de wacht bij de slaapzaal van onze kleine 
gamehelden in een speciaal VIP-level. En ‘s nachts slapen de sidekicks 
gezellig bij de jongste helden op de slaapzaal. 
 
Mochten de thuisblijvende superhelden (de papa’s en mama’s van de E’tjes, 
F’jes en de Kangoeroes) vragen hebben, dan kunnen zij altijd even bellen 
met de super-sidekicks: 
 

Marjanneke Boode    06 1032 3535 Joyce Arkesteijn      06 1118 2727 
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Eindbazen 
KAMP CREW FACTS & FIGURES 
[ Game loading…] gaat niet vanzelf! Op kamp gaan met 130 mensen vraagt een behoorlijke organisatie. 
Al sinds 2019 zijn we bezig om dit kamp in de steigers te zetten. Het gaat er nu gelukkig écht van komen 
en dat is mede dankzij de inzet van een hele club eindbazen! De foto’s zijn nog aan het downloaden… 
Herken je ze wel aan hun eigenschappen? 
 

Super MariODO 
All 

eindbazen 
allemansvriend 

het wordt een super ODO kamp! 

_Username 
_Levels Completed 
_ODO Squad 
_Super Skill 
_Nice 2 Know 

 

Username_ 
Levels Completed_ 

ODO Squad_ 
Super Skill_ 

Special Feature_ 

av02 
20 
5 
kan goed balanceren met een dienblad 
kleurrijke nagels 

az96 
26 

2 
Schietspellen 

Twee gezichten 
Eind van het level halen 

_Username 
_Levels Completed 
_ODO Squad 
_Super Skill 
_Special Feature 
_Game On Goal 

 

Username_ 
Levels Completed_ 

ODO Squad_ 
Special Feature_ 

Nice 2 Know_ 

bh77 
44 
4 
Excelkanon 
ik speelde de Engelse korfbal bekerfinale 

cs95 
27 

1 
ik zie er klein uit, maar ben zo sterk als beer 

schoenen met springveren 
dat ik m'n stem nog heb aan einde van het kamp 

_Username 
_Levels Completed 
_ODO Squad 
_Super Skill 
_Special Feature 
_Game On Goal 

 

Username_ 
Levels Completed_ 

ODO Squad_ 
Special Feature_ 

Game On Goal_ 
Nice 2 Know_ 

dk00 
21 
AC 
bananenschil 
1 groot feest maken van dit kamp 
ik ben ooit in de sloot gefietst 
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de95 
27 

1 
gogo-gadget uitschuifarmen 

Ik heb voor twee dierlijke korfbalclubs gespeeld, 
tijgers en nijlpaarden 

_Username 
_Levels Completed 
_ODO Squad 
_Special Feature 
_Nice 2 Know 
 

 

Username_ 
Levels Completed_ 

ODO Squad_ 
Super Skill_ 

Game On Goal_ 
Nice 2 Know_ 

fk03 
19 
5 
leert kinderen graag iets bij op school 
er een te leuk en gezellig kamp van maken!! 
dit is mijn eerste kamp als leiding 

ia99 
22 

2 
Als kleinste van het veld, de bal vangen 

Zorgen dat iedereen blijft lachen, ook bij verlies 

_Username 
_Levels Completed 
_ODO Squad 
_Super Skill 
_Game On Goal 

 

Username_ 
Levels Completed_ 

ODO Squad_ 
Special Feature_ 

Nice 2 Know_ 

ir04 
18 
5 
Lange onhandige benen 
Dit wordt mijn eerste kamp!! 

ig01 
21 

2 
Altijd bereid om al je klachten op te lossen 

Altijd blijven lachen 
Altijd m’n sleutels kwijt 

_Username 
_Levels Completed 
_ODO Squad 
_Super Skill 
_Game On Goal 
_Nice 2 Know 

 

Username_ 
Levels Completed_ 

ODO Squad_ 
Super Skill_ 

Special Feature_ 
Game On Goal_ 

jh79 
43 
D1 
Gizmo de kat temmen 
sailing sub 
To upgrade de afsluiting van het kamp 

jr86 
36 

3 
ik spreek gebrekkig Lets en nog slechter Russisch 

ukulele 
de eindbaas verslaan natuurlijk! 

_Username 
_Levels Completed 
_ODO Squad 
_Super Skill 
_Special Feature 
_Game On Goal 
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Username_ 
Levels Completed_ 

ODO Squad_ 
Special Feature_ 

Game On Goal_ 
Nice 2 Know_ 

je86 
36 
fan 
lijmpistool 
heelhuids thuis 
al 14 jaar in winterslaap 

kb01 
21 

1 
Creatief 

Vorig kamp was ik de jongste begeleider  
Ervoor zorgen dat iedereen van locatie A naar B 

gaat, en weer terug 

_Username 
_Levels Completed 
_ODO Squad 
_Super Skill 
_Nice 2 Know  
_Game On Goal 
 

 

Username_ 
Levels Completed_ 

ODO Squad_ 
Special Feature_ 

Game On Goal_ 

lp03 
19 
fan 
een skiff 
er het leukste kamp ooit van maken 

mh02 
20 

2 
social butterfly 

met z’n alle een super leuk en gezellig kamp ervan 
maken! 

_Username 
_Levels Completed 
_ODO Squad 
_Special Feature 
_Game On Goal 
 

 

Username_ 
Levels Completed_ 

ODO Squad_ 
Super Skill_ 
Nice 2 Know_ 

Game On Goal_ 
 

mb86 
35 
4 
moppen tappen 
ik kan hele gekke bekken trekken  
bijdragen aan een kamp om nooit meer te 
vergeten 

mm94 
28 

2 
Glitterjasje 

Het testen van de hersenen van de kampgangers! 

_Username 
_Levels Completed 
_ODO Squad 
_Special Feature 
_Game On Goal 

 

Username_ 
Levels Completed_ 

ODO Squad_ 
Special Feature_ 

Game On Goal_ 
Nice 2 Know_ 

nv03 
19 
5 
magische rode haren 
voor lachende gezichten zorgen! 
ik ben makkelijk om te kopen met chocolade! ;) 
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rv95 
26 

2 
punten binnenslepen in de laatste minuten 

boemerang bal 
iedereen de volgende dag spierpijn bezorgen 

_Username 
_Levels Completed 
_ODO Squad 
_Super Skill 
_Special Feature 
_Game On Goal 

 

Username_ 
Levels Completed_ 

ODO Squad_ 
Super Skill_ 

Special Feature_ 
Nice 2 Know_ 

rh04 
18 
A2 
je kan mijn naam schrijven met emoji’s! 
de bekende eyeliner 
ik zit met mijn 2 broers in hetzelfde team! 

sg82 
39 
KC 

Zo scherp als een mes 
Een thee ei 

het gemeste kalf slachten 

_Username 
_Levels Completed 
_ODO Squad 
_Super Skill 
_Special Feature 
_Game On Goal 

 

Username_ 
Levels Completed_ 

ODO Squad_ 
Super Skill_ 

Special Feature_ 
Game On Goal_ 

sh78 
43 
4 
Ambidexter 
Tekenhaak 
130 maal super kampplezier 

tm99 
23 

1 
Kan heel lang (‘s nachts) rennen 

Tennisracket on fire 
Iedereen aan het bewegen krijgen 

_Username 
_Levels Completed 
_ODO Squad 
_Super Skill 
_Special Feature 
_Game On Goal 

 

Username_ 
Levels Completed_ 

ODO Squad_ 
Super Skill_ 

Special Feature_ 
Nice 2 Know_ 

wg78 
44 
F2 
Goed met een hengel 
machische Frisbee 
op een vorig kamp ben ik een Gnork geweest 

  



GAME ON! _10_ 
 

 

Spelregels 
Bij iedere game horen spelregels, zo ook tijdens dit kamp. En je weet het; wie zich niet aan de 
spelregels houdt, kan al zijn punten verliezen en is GAME-OVER. En dat is nou net niét wat je wilt! 

 
We verblijven het weekend op de Hay Day boerderij “De Kiek”. Om 
het GAME ON! weekend zo goed mogelijk door te komen en 

ervoor te zorgen dat de koeien geen zure melk gaan geven, zijn hier 
een aantal dingen om op te letten: 
 

 De dieren op de boerderij krijgen speciaal voer van hun eigen 
boer. Ons eten vinden ze niet zo lekker en hoeven ze dus ook 
niet. 

 Ook hebben de dieren hun slaap en rust hard nodig. Buiten de 
gebouwen mag dus geen harde muziek gedraaid worden. En 
vooral na 23:00 uur moeten we extra zachtjes voor ze doen. 

 De eigenaren van de boerderij wonen ook op het terrein. Kom niet zomaar in hun woonhuis of 
andere delen van hun woning.  

 Loop over het pad voor hun huis langs en niet over het erf of de weg als je van de slaapzalen naar 
de recreatiezaal loopt.  

 In de slaapzalen mogen de bedden niet verplaatst worden i.v.m. de veiligheid. Ook al zal je het bed 
van Snorlax niet zo makkelijk kunnen verplaatsen… 

 Roken en open vuur zijn verboden in de verblijven. Ook mag er niet gegeten worden in de 
slaapzalen.  

 Ga netjes om met de spullen van anderen. Als er iets kapot gaat, betekent dat een gele of rode 
kaart. Dit kan je dan een game-leven kosten of je team krijgt punten in mindering. 

 We blijven allemaal op onze Kiek GAME-ZONE, tenzij de leiding anders aangeeft. 
 De nooddeuren in het kamphuis zijn alleen bedoeld voor noodgevallen. 
 Breng Team Rocket niet in de verleiding en laat 

je waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. 
De leiding is niet verantwoordelijk voor het 
verlies of defecten van spullen. Ook flessen 
alcoholische drank worden niet toegestaan. 

 Alcohol is alleen voor 18 jaar of ouder en pas 
na 20:00 uur. Energydrank is onwenselijk. 

 Ballen en andere sportmaterialen mogen 
gepakt/gebruikt worden, alleen als hier tijd 
voor is én je na gebruik de spullen weer netjes 
opruimt. Hetzelfde geldt voor andere spullen 
en de spelletjes die je binnen kunt vinden. 

 Laat je telefoon zoveel mogelijk lekker in je tas. 
Een sterke onderlinge band kan jouw team 
naar de overwinning brengen! De leiding zorgt 
voor de updates op ODO’s social media. 

 
En als laatste; we willen geen Angry Birds op het kamp. Een goed humeur is dus verplicht! Kamp is een 
leuk en gezellig weekendje weg. Maak er zelf ook een topweekend van met de andere kampleden en 
leiding!  
 

  



_11_ GAME ON! 
 

 

Paklijst 
Ga als Pacman door je huis en verzamel alle spullen die je nodig hebt voor een weekend GAME ON! 

 Een goed humeur! 
 Warme kleding (lange broek en trui) 
 Voldoende ondergoed en sokken  

(extra setjes bij verwachte regen) 

 Regenpak  
 Sportkleding en -schoenen 
 Doucheslippers 
 Themakleding, zie How 2 Dress Guide 
 Gekleurd shirt, zie Groepsindeling 
 Felgekleurd / reflecterend hesje 

(bijv. je blauwe ODO hesje) 
 Toiletspullen 
 Zonnebrandcrème 
 Bidon of flesje met je naam erop 
 Zaklamp  

 Handdoeken  
 2 theedoeken 
 Kussen met sloop  
 Dekbed of slaapzak (apart verpakken van 

kledingtas + naam erop/-aan)  
 Zwemspullen + (bad)handdoek  
 Evt. medicijnen in originele verpakking 

(met naam erop!) 

 Evt. identiteitsbewijs (of kopie), voor 18+  
 We gaan er vanuit dat je thuis (warm) 

gegeten hebt voor vertrek  
 

 Hoeslaken is niet nodig (al aanwezig) 
 Bord, bestek en beker zijn niet nodig (al 

aanwezig) 
 
Wat ook leuk is:  
 Goederen om de leiding mee om te kopen 
 Eigen media met muziek, bv Ipod (naam erop) 
 Een (strip)boek 
 Gezelschapsspelletjes om in je vrije tijd te doen 

 
Mobiele telefoons en geld 
 Telefoons heb je tijdens activiteiten niet nodig. Gebruik 

daarbuiten is op eigen risico (ODO is niet verzekerd voor 
schade aan je telefoon). Thuislaten mag ook ;o) 

 In principe heb je geen geld nodig, alleen om ’s avonds 
laat evt. wat drinken te kopen  

 

How 2 Dress Guide 
THEMAKLEDING UITZOEKEN 
Op de Bonte Avond is het de traditie om je verkleedkleren uit de schatkist te trekken! Ook voor het spel 
is het belangrijk dat je hier thuis alvast goed over nadenkt: ook met de Bonte Avond zijn namelijk 
punten te verdienen voor het scoreboard! 
 
Bij de teamindeling vind je de naam van je team. De bedoeling is om je te verkleden in het thema van 
díe game. Ben je te jong of te oud om dit spelletje te kennen, of ben je zelf niet zo’n enthousiaste 
gamer? Vraag dan eens rond in je omgeving, of kijk rond op het internet.  
 
Wees creatief met de mogelijkheden!  
 
Het is natuurlijk superleuk om je als de centrale superheld te verkleden (Sonic the Hedgehog), maar 
denk ook eens aan de sidekicks (een schaap of een koe uit Hay Day), bekende attributen (een banaan of 
schildpadje uit Mario Kart) of een typische voorbijganger uit de gamewereld (een viking uit Clash of 
Clans).   
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Groepsindeling 
In onze multi-player game vorm je dit weekend een team samen met: 

POKÉMON GO  MINECRAFT  ANGRY BIRDS  PAC-MAN 
Shirt GEEL  Shirt DONKER GROEN  Shirt ROOD  Shirt WIT 

Iris Geerse  Kim van den Berg  Roald Arkesteijn *  Twan van der Meijs 

Koen Makkinga  Amber Verboon  Diana Eijgermans  Barbara Hanemaaijer 

Erik Versluis *  Joyce Arkesteijn *  Rick Vermeer  Femke Kroes 

Gian Sprong  Sem de Winter  Dianne Hoogendam  Najlaa Akra 

Sam Steehouwer  Toine Steehouwer   Sven Passchier   Dieke de Jong 

Luuk Stigter  Emma Barendse  Maarten Vos  Eva Veenendaal 

Ilse van de Kamp  Sofie Rasens  Jet Verzijden  Frederique van Rhee 

Lieke van Roon  Daan Verboon  Maud Abresch  Iris Bijloo 

Sem Koster  Madelief Verboon  Jinke van Adrichem  Hadi Daabboul 

Evi Versluis *  Milou van de Kamp *  Liz Arkesteijn *  Niels Goedendorp 

Julie van Aalten *  Luna Arkesteijn *  Lieze Hoogendam  Teun Barendse 

Roos Koster       
       

SONIC 
THE HEDGEHOG  

SUBWAY 
SURFERS   

WORLD OF 
WARCRAFT   

CLASH OF 
CLANS 

Shirt LICHT BLAUW  Shirt ROZE  Shirt PAARS  Shirt ZWART 

Rianne van de Kamp *  Cynthia Suijker  Wilco Goedendorp   Lennart Moerman * 

Marjanneke Boode   Janny Ramakers  Martijn Moerman *  Jakomijn Hoogendam 

Dustin van Roon  Laura Poot  Nathan Voogt  Daphne Kroes 

Bente Verboon  Geert den Boer  Joanie en Victoria Hains  Nikki van der Hak * 

Dana Verboon  Dana van der End  Joaquin Martin  Lotte de Raad 

Ivo van Velzen  Dieke van der Vaart  Kobus Brama  Tess Boode 

Juliette van Rhee  Feline Verbarendse  Fleur Bijloo  Noah Sprong 

Minke van der Vaart  Anne Hanemaaijer  Romae Kammeron  Jordy Verbarendse 

Jens Boode  Mees Scholtes  Fleur van der Gaag  Maud Goedendorp 

Roan Hoogendam  Luuk den Boer  Noëlle-Sophie vd Berg  Bente Sieverdink * 

Stef van de Kamp *  Sem den Boer  Matilda Hains  Nikki den Elzen 
       

FIFA  HAY DAY  DONKEY KONG  SUPER MARIO 
Shirt ORANJE  Shirt LICHT GROEN  Shirt GRIJS  Shirt DONKER BLAUW 

Ilse Alsemgeest  Sanneke Gorissen  Marieke Hoekveen  Mike de Ronde * 

Wouter van Leeuwen  Aron van Zielst  Simon Hanemaaijer  Nicolette Vermeer 

Julian van Aalten *  Patrick Bezemer *  Ilse Rasens  Bart Boode 

Karlijn Post  Mandy de Kan  Michael Hains  Nienke Slot 

Roos Haring  Madeleine Sigon  Anouk van der Hoeven  Lynn Hanemaaijer  

Thijmen Scholtes  Nina Verboon  Milou Post  Naomi Verbarendse 

Tjerk Slot  Aron Sprong  Brent van der Gaag  Bart Hooft 

Emma-Sophie v Aalten *  Guus Kroes  Frodo Passchier   Hasan Daabboul 

Nanda van Buuren   Anna Veenendaal  Sari Heskes  Babet van Buuren  

Nikki Versluis *  Fleur Moerman  Desi Heskes  Myron Boode 

    Oliver Hains  Marit van Buuren  

* niet gehele weekend aanwezig 


