
                   Op kamp 

Dag 1 
Folkert Hoekema 

Maandag 26 september gingen we op kamp. We kwamen aan in de klas we zetten onze 

spullen neer en weggingen zitten. Eerst ging juf wat vertellen over kamp en de regels en 

daarna pakten we onze spullen en gingen we naar de auto’s. Onze ouders zwaaide ons uit en 

daar gingen we ik zat bij Jaspers moeder in de auto met Jasper jan Paul en ik zelf. Rond tien 

uur kwamen we aan eerst pakten we onze spullen uit de auto en gingen naar binnen. Binnen 

gingen we even rond kijken maar we mochten niet naar onze kamers. Eerst gingen we 

voetballen tijdens het voetballen ging de bal soms over het stroomdraad bij de paarden en 

dan moest iemand hem pakken alleen soms kreeg iemand een schok na het voetballen 

gingen we naar binnen om te vragen of we naar onze kamers mochten en dat mocht. Ik lag 

met Kai, Joar, Ali, Jasper, Jan Paul, Gijs Ronda en ik zelf op de kamer. Nadat we de bedden 

hadden verdeelt gingen we onze spullen uitpakken en toen moesten we onze bedden 

opmaken en dat was best nog wel een gedoe maar uiteindelijk liet juf zien hoe het moest, en 

het lukte. Nadat we onze bedden hadden opgemaakt gingen we spelletjes doen op de 

kamer. Toen werden we geroepen dat we naar het klimpark gingen yes. We maakten ons 

klaar en toen gingen we lopen naar het klimpark. In de rei gingen we praten en grapjes 

maken toen we bij het klimpark kwamen wachtte iemand ons op hij liet zijn hoe we onze 

gordels aan moesten trekken. Toen gingen we naar de bomen toe eerst moesten we nog een 

mini parcours doen om te zien hoe we het deden ik kon het goed genoeg om alleen de boom 

in te gaan. Ik begon bij parcours 1 ik klom met Jasper parcours 1 was wel leuk af en toe een 

zip line en toen ik klaar was met parcours 1 ging ik naar 2. Twee deed ik weer met Jasper 

parcours twee was ook erg leuk op het laatst bij parcours 2 was een hee lange zip line die 

was heel leuk. Toen ik klaar was met parcours twee gingen we koekje eten en wat drinken 

toen ging ik met Jasper en Jan Paul 3 doen op het laats was er een hele lange zip line over 

het meer. Gijs Ronda die zat voor mij ging als eerst over het meer met de zip line alleen op 

het eind miste hij het touw en toen gleed hij helemaal terug hij moest zich helemaal terug 

trekken toen was ik aan de beurt ik ging het was super leuk na parcours 3 ging ik 4 doen met 

Kai. Na parcours 2 gingen we naar de kampeerboerderij. Daar aangekomen gingen we naar 

onze kamers. Op de kamers gingen we wat spelletjes doen toen moesten we aten patat ik 

had een frikandel gekozen als vlees. Na het eten zouden we het bosspel gaan doen maar het 

regende dus we gingen film kijken: de film was hoe tem je een draak 3. Tijdens de film was ik 

soms even boven met een paar anderen we deden het spel doen, durven of de waarheid . 

Toen de film was afgelopen moesten we ons klaar maken voor bed eerst gingen we tanden 

poetsen toen werden we geroepen we moesten naar beneden daar gingen we even muziek 

luisteren. Toen de muziek was afgelopen gingen we naar bed. Eerst kwam Tjeerd nog een 

verhaaltje voorlezen. (was grappig) 



Toen mochten we noch even praten en toen moesten we gaan slapen dat lukte niet echt juf 

moest twee keer komen en toen gingen we slapen. 

                      Dag 2 

We werden wakker we pakten onze tassen in toen gingen we naar beneden om te eten we 

zetten onze tassen neer. En toen gingen we ontbijten na het ontbijt gingen we de lunch 

smeren. Toen gingen we naar buiten voetballen 3 kwartier ongeveer. Toen gingen we onze 

tassen in de auto zetten. Toen maakten we ons klaar voor de wandeling. We wandelde naar 

het belevingspark. We kwamen aan en toen werden de onderdelen uit gelegd eerst ging ik 

klimmen. Daarna ging ik op de kano’s na dat ik op de kano’s was geweest ging ik op een 4 

meter hoge trampoline het was een net met elastiek erdoorheen. (het was moeilijk 

springen). Na het springen gingen we lunchen we kregen drinken. Daarna mochten we weer 

verder ik ging even boogschieten en toen gingen we mountainbiken. Het mountainbiken was 

superleuk joar viel twee keer echt raar. Op het einde was er een hele grote hobbelige heuvel 

rowin fietste daar  tegen een boom aan.(niet leuk). Na het mountainbiken gingen we nog 

even op de kabelbaan toen moesten we naar huis. Ik reed mee met de vader van Nynke. 

             einde 

 


