
Kamp ! 
 

Dag 1 
Eerst gingen we allemaal verzamelen en gingen 

we met de auto naar Grolloo. Ik kon met Ali, 

Joar en Kai mee rijden in een tesla erg leuk 

was dat. Toen we aan kwamen bleek dat we de 

eerste waren. En daarna gingen we voetballen 

maar de bal kwam telkens bij de paarden best 

wel irritant want er was prikkeldraad, en een 

paar mensen kregen een schok maar dat maakt 

niet uit. Daarna gingen we onze slaapkamers 

bekijken wat bleek, er lag een plastic speelmes 

onder het bed blijkbaar hadden wij de engste 

kamer, en wie wij zijn dat zijn Jan paul, 

Jasper, Kai, Joar, Ali en ik. En toen zag ik dat 

er een kam onder een ander bed lag heel eng dus 

toen bleek dat er chocolade pepernoten onder 

het bedden lagen echt heeeeel eng. Daarna 

gingen we wat eten en ik pakte mijn spelletje: 

kletspot wat bleek iedereen vond het leuk. Na 

het eten gingen we nog even spelen en toen was 

het  zover, we gingen naar het belevingspark. In 

de tijd dat we ernaar toe gingen was Gijs Tiel 

allemaal spannende verhalen aan het vertellen 

over Annabel de pop, heel eng. Toen we aan 

kwamen kregen we uitleg hoe we de riem 

moesten vast maken, daarna gingen we naar 

het parcours we en daar kregen we uitleg hoe 

het werkte bij mij lukte het snel. Daarna snel 



de bomen in sommige delen waren erg moeilijk 

en de andere weer iets makkelijker. 

Uiteindelijk gingen we naar de zippline erg 

spannend. Daarna gingen we van touw naar 

touw en toen ging ik voor het eerst in de split 

erg pijnlijk daarna viel ik gelukkig zat ik vast. 

Toen kwam het……… w gingen zipplinen over 

het water! Toen ik bij het einde was pakte ik 

het touw niet, dus ik rolde helemaal terug en 

dat hele end moest ik met mijn eigen handen 

terug takelen dat was iets minder maar dat 

hoort erbij. Toen wad ik alle parkours gedaan 

op nummer 5 na. Uiteindelijk gingen we terug, 

toen we aan kwamen gingen we een feestje 

vieren van 3 kinderen Rowin, Zoe en Elisa extra 

traktatie dus. Smullen!!!!!!!!!!! Toen gingen we 

avond eten lekker patat. Toen was het al laat 

maar we hadden geluk en mochten nog een film 

kijken: hoe tem je een draak deel 3. Erg leuk. 

Toen moesten we wel naar bed nog even kletsen 

en een verhaaltje luiteren over de egyptenaren 

en toen lekker slapen. Maar toen kwam juf en 

zij: muziek luisteren kom nu naar beneden, dus 

helemaal ons bed uit en naar beneden  en we 

luisterden: leef en jochem mijer. Maar toen 

gingen we wel echt naar bed. En ik droomde dat 

ik op kamp was en dat kwam erg goed van pad. 

Toen ik dat die ochtend zij lachte iedereen ik 

weet niet waarom 

 

 

 

 

 



 

Dag 2 
 

Toen we allemaal wakker waren begonnen we 

stiekem te kletsen maar waar ik achter 

kwam is dat je in de ochtend overal om lacht. 

Toen gingen we omkleden en mocht ik van Kai 

Turkse waks lenen. Daarna gingen we ontbijten 

erg lekker wan bijna iedereen wat hagelslag de 

lekkerste vond ik de: vruchtenhagel maar 

misschien had ik iets te veel gegeten. Tijdens 

het voetbal kwam ik daar achter en gingen snel 

naar het toilet toen ging het beter. Daarna kon 

ik weer lekker door voetballen! Toen gingen we 

weer naar het belevingspark maar dit keer 

gingen we niet klimmen maar had je keuze uit 

heel veel andere leuke dingen. Zoals in de kano 

varen of pijl en boog schieten allemaal leuke 

dingen dus, Toen kregen we uitleg hoe we alles 

konden doen. Daarna gingen Rowin en ik als 

eerste varen erg leuk toen ging ik op een hele 

grote trampoline van 4 meter hoog, maar wat 

het minder leuke was is dat als je hard gaat 

rennen dat je dan niet meer kan stoppen omdat 

je anders valt. En dat is me nog welles 

overkomen en ik zal je verzekeren dat dat niet 

erg lekker voelt, vooral niet als je elke keer op 

je schok botje valt. Daarna ging ik pijlen boog 

schieten en dat was niet mijn beste kant zal ik 

je verzekeren. Dus ging ik maar snel iets 

anders doen en dat was………..  op een soort 

grote houten plaat maar dan verticaal en daar 

kon je op klimmen al die leuke dingen kon je wel 



4 uur doen toen gingen we nog even eten en 

daarna zag ik mijn moeder en konden we weer 

terug naar school. Daar ging ik weer even 

voetballen maar dan in de pannakooi toen kon ik 

weer naar huis en vertelde ik dit hele verhaal 

maar dan aan Jort, Sigrid, mijn vader en 

moeder. 

 

EINDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


