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Bokkenrijders weekendkamp  
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Kampkrant 

 

 
Wie waren mee? 

Xenia Tijssen, Froukje Geraedts, Vivianne Schroën, Kim Breuer, Joëlle Joosten, Esmee Hanraths, 
Cécile Hendrickx, Dané v/d Linden, Kaylee Metsemakers, Milou Smeets, Sanne Clermonts, Yvie 

Kolmeijer, Daphne Gubbels, Daantje Timmermans, Dima Saada, Bo Heemels, Iris Janssen, Sanne 
Hocks, Rian op ’t Root, Isa van de Haterd, Fenna Gubbels, Noa Bakkes, Juliëtte Jeurissen. 

Marco, Vicky, Doreth, Joyce en Monique. 

Geschreven door Cécile Hendrickx 
Thuis pakte ik mij tas in. Ik had al een dag van te voren mijn tas ingepakt want ik had er zoon zin in. 
Toen ik in het scouting gebouw mijn vader pompte mijn luchtbed op en hij ging weer want het was zo 
gezellig en toen gingen we van jutezakken een gewaad maken dat was heel leuk en nog een masker 
en we legden daar nog een eed af. ROOF – ROOF CHIKO – ROOF- ROOF CHIKA ROCKA CHIKA 
RACKA CHICKA ROOF! UH HUH 
O YEAH 
Dat was het. 

Geschreven door Juliëtte Jeurissen 
De kinderen zijn bokrijders geworden we hebben een pak maken en een masker. 

Geschreven door Iris Janssen 
Vandaag na school heb ik mijn tas ingepakt en toen om 6.20 ben ik vertrokken. 
Toen heb ik mijn bed opgepompt en ik lig vertikaal. Toen heb ik Daantje en Juliette kwartet gedaan. 
Toen hebben wij in de anderen zaal kostuums en maskers gemaakt toen hebben wij een groepsfoto 
laten maken en toen zijn wij gaan snoepen en toen ben ik, Juliëtte Vivianne en Cecile dit gaan maken. 

Geschreven door Vivianne Schroën 
De bokkenrijders! 
Ik was zo zenuwachtig maar eindelijk is het 6.30 ik ging naar scouting en lig naast mijn beste 
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vrienden, dan gaan we een masker maken ze waren een beetje raar maar leuk 
Dan krijgen we een zak en ik maakte Diddl er op een leider knuffelde me steeds en dan is iedereen 
klaar we moesten een beloften doen het was raar dat samen smeden en we zagen in eens een stuk 
van een schatkaart in de snoep we dronken noch wat en nu schreef ik een verhaal voor jou. Ik hoop 
dat je er van geniet want ik heb me beste. 
Ik gaan nu om kleden en ga slapen. Ik hoop op morgen want ik geniet ervan! 

Geschreven door ?  
Het was vandaag een leuke dag. We gingen naar het bos levend ganzenbord met bokkenplaatjes 
erboven. Het was leuk maar we lagen soms nog in een deuk van de pyjama show waarbij Sanne had 
gewonnen. Later na gingen we naar buiten, we gingen fortverovertje doen. En dat was te leuk om uit 
te leggen hoe het moest. 
We hebben op nat gras mogen spelen met natuurlijk oude kleren aan. Sommige waren echt heel vies 
sommige heel schoon en gewoon nat. Naar het kampvuur spellen doen omkleden en naar bed. 

Geschreven door Noa Bakkes 
Zaterdag 16 mei – 2009 de bokkerijders 
We waren om 5 uur wakker en we moesten pas om 8 uur op staan dus we hebben een pyjama feestje 
gedaan en toen……? 

Geschreven door Joëlle Joosten 
Ik heb vandaag heel veel gedaan. We zijn eerst hier op het grasveld en we hebben een spel 
gespeeld. ‘fortveroveren’. 
Rond 2 uur gingen we naar het bos. En we gingen levend ganzen bord doen. En toen gingen we een 
hutje bouwen van dozen.  
En we aten friet met kipnuggets. ‘Lekker he”. 
En toen gingen we hut slopen. 
En we gingen zak pakken van zwarte piet. 
En we hebben ook bok gereden. 

Geschreven door ? 
We moeste een schatkaart zoeken en toen moesten we de schatkaart in elkaar puzzelen en we 
moesten de schat die heel lang begraven was moesten we zoeken. En we gingen van een zak kleren 
maken, een masker maken en we maakten een jel en we moesten een belofte doen. En ’s morgens 
deden we een pyjama show in plaats van ’s avonds want we waren heel vroeg wakker dus deden we 
pyjama show dat was leuk. 

Geschreven door Kim Breuer 
Gister gingen we een hol maken. Daar in gingen we eten in een groepje. In mijn groepje zaten Joëlle, 
Kaylee, Rian en ik. We hadden het hol in de struiken. Joëlle deed na hoe bokkenrijders eten. Ze deed 
haar hand in de appelmoes en daarna in de frietjes en deed toen haar hand in der mond. Ze zij jak we 
kregen geen bestek. 
Vandaag. 
We hebben vandaag een schat gevonden. De kist lag best diep in de grond. We moesten de zij 
kanten helemaal uitgraven we deden er lang over. 



Toen we de schat er uit hadden maakten we hem open. In de kist zat een vuilnis zak in. In de 
vuilniszak waren kleine zakjes. In de zakjes zaten stenen. 

Geschreven door Sanne Hocks 
Het is leuk het is gaaf en het is cool weekendkamp. We doen leuke dingen en doen knutselen. En we 
hadden de bokkenrijders en we moesten drie delen schatkaarten zoeken en dat was lastig. Maar we 
hebben hem toch gevonden. En het waren een soort parels en die waren mooi! 

Geschreven door Dané van der Linden 
Vrijdag: vrijdag kwamen we om half 7 naar het scoutinggebouw en toen moesten we allemaal een 
plekje uitzoeken en s’avonds hadden we een masker en een pak gemaakt. En ook s’avonds hadden 
we een jel. En die gaat zo. 
Roof 
Roof chicka roof 
Roof-chicka-rocka-chicka-rocka-chicka-roof 
Uh huh! 
Oh yeah! 
En we hadden ook een eed en die eed gaat zo. 
Ik beloof mijn bondgenoten niet te verraden mocht ik gevangen worden genomen. Mocht iemand 
anders gevangen zijn dan doe ik er alles aan om degene te bevrijden. Ik beloof dat ik niemand vertel 
dat ik in de bende van de bokkenrijders zit en zal tot het uiterste de eed naleven als ik de eed niet 
naleef dan zal ik gestraft worden. 

Geschreven door Daantje Timmermans 
De schat 
We moesten vandaag een schat opzoeken. Eerst vonden we 3 stukken van een schatkaart. We 
deden alles wat erop stond. In de schat zaten zakjes nep diamanten. Geen idee wat ik nog op moet 
schrijven. 
 
Geschreven door ? 
Vrijdagvond kwamen we aan en we gingen toen eerst bed klaar maken toen een rovers masker en 
daarna een jute zak versieren dat werden je rovers kleren. Daarna een eed afleggen daarna hebben 
we een rovers jel geleerd daarna na bed. Toen in bed kletsen en spelen toen slapen. Toen was het 
zaterdag en we zijn naar het bos geweest. Toen hebben we ook spellen gedaan toen weer terug en 
op het veld spellen gedaan. We hebben een rovers hut gemaakt toen gingen we eten in de hut het 
eten was kipnukets en friet. Toen kampvuur en toen slapen. De volgende dag zondag toen hebben we 
de bokkenrijdersschat gevonden. 

Geschreven door Sanne Clermonts 
We moesten een schat vinden. Maar we wisten niet waar hij lag. Dus we moesten een schatkaart 
vinden. 3 stukken. Toen moesten we de schat graven. Graven graven en nog eens graven. Toen we 



hem hadden makten we hem open er zaten zakjes met stenen in. We verdeelde ze. Toen gingen we 
dit schrijven. 

Geschreven door ? 
Logboek! de laatste dag! 
De laatste dag was ik om 7 uur op. We moesten tot 8 uur in bed blijven. Om kwart over 8 gingen we 
eten. Ik had thee om te drinken gepakt maar dat was vies! Na het eten deden we onze tas in pakken. 
Maar mijn slaapzak ging er niet goed in.  
Een uur daarna was alles in gepakt. We mochten even spelen en daarna gingen we de schat zoeken. 
We heten de bokkenrijders! 

Geschreven door Monique Crijns 
Vrijdag 15 mei – al vroeg, om 18.15u kwam de eerste kabouter. En snel volgde de rest en begon 
iedereen met het klaarmaken van de slaapplaatsen. De luchtbedden en matjes namen veel plaats in 
beslag. De zaal lag bomvol; het paste net.  
Een drie kwartier later was het tijd om met z’n allen het weekendkamp te openen en om enkele 
regeltjes door te nemen. Vervolgens werd het weekendkamp thema geïntroduceerd.  
Met z’n allen gaan we deze keer op zoek naar een verborgen schat van de bende van de 
bokkenrijders. Jaren geleden moet deze ergens in Horn verstopt zijn; tot nu toe is niemand er in 
geslaagd om deze schat te vinden. Misschien lukt het ons wel!  
Verkleedt als rovers maken we waarschijnlijk meer kans om de schat te vinden, dus gingen we 
roverskleding maken en maskers. 
Aansluitend was er een ‘zwarte mis’. Hierin legden alle nieuwe rovers een eed af en werden ze echte 
rovers. 
Tijdens een kleine onderbreking met chips en drinken werd een stukje gevonden van een schatkaart. 
Zouden we hiermee de schat van de bokkenrijders vinden of is het een andere schatkaart of 
misschien is het wel niets? We bleven met vragen zitten, we kwamen er niet uit. Hopelijk weten we 
morgen meer. 
Een paar kinderen schreven samen met Joyce een stukje voor de kampkrant en toen was het bedtijd.  
Voor het slapen gaan mag er nog even rustig gepraat worden in bed. Al snel werd dit echter een groot 
feest. Er werd met knuffels gegooid, rondgerend, gegild, etc. Hierdoor werd besloten om eerder te 
gaan slapen. Het merendeel was moe en ging meteen slapen. Een stuk of 10 kabouters konden 
echter niet meteen de slaap vatten. Ze lagen nog lang in bed te woelen. Uiteindelijk ging een kabouter 
in de andere zaal slapen, een kabouter tussen de leiding in en moest Monique om 2 uur ’s nachts nog 
in de slaapzaal erbij komen liggen.  

Zaterdag 16 mei – om 5.00 uur waren de eerste twee kabouters al weer wakker. Ze konden niet lang 
stil blijven, waardoor binnen een uur iedereen wakker was. Er werd weer volop feest gevierd in bed. 
Tot 8.00 uur in bed blijven was hierdoor niet te doen. Om het ontbijt te rekken besloten we om rond 
7.00 uur een pyjamashow te organiseren! Een groot succes.  
Na het ontbijt werd er buiten een spel gespeeld: fort veroveren. Ook vonden er drie workshops plaats: 
vallen maken, geld maken en vuur maken. De kabouters deden goed hun best en leerden zo er weer 
iets bij. 
Na een korte pauze werd er ook nog voor het middageten bok gereden. Met pioniertouw en een ton 
werd er een bok gemaakt. Om de beurt mochten de kabouters erop rijden. De bok ging zo hoog op en 
neer dat sommige letterlijk de lucht in vlogen! Ieder hield zich echter goed vast en kwam er heelhuids 
vanaf. 
Vicky vond buiten nog een stukje van een schatkaart! Met de twee stukjes weten we nu iets meer. Er 
staat een kampvuur op. Misschien is dat wel het kampvuur op het scoutingterrein. Een paar kabouters 
gaan meteen op onderzoek uit. Helaas vinden ze geen schat en komen we niet wijzer. 
’s Middags wandelden we naar het Burgemeestersbos. Hier werd een Rovers ganzenbordspel 
uitgezet en amuseerden we ons met de daarbij behorende opdrachten.  
Terug op het scoutinggebouw werden de uitgezette vallen gecontroleerd. Het avondeten bestaat uit 
friet met kip. Het laatste zouden de kabouters zelf vangen met de gemaakte vallen. Helaas had men 
alleen een nep kip beet! Gelukkig zijn er kipnuggets gekocht in de winkel. 
Voor het avondeten werd er echter nog hard gewerkt. Met kartonnen dozen, natuurlijke materialen en 
dekens/lakens maakten de kabouters in groepjes in de struiken op het terrein een rovershol. En 
binnen speelden we met z’n allen op het schoolbord galgje. 
Het avondeten lieten de kabouters zich uiteindelijk goed bevallen in hun rovershol. Ze aten behalve 
friet en kipnuggets ook komkommer, wortels en appelmoes. 



Rond het avondprogramma begon het te regenen. Dit maakte voor ons niet uit. Met of zonder regen 
bij het avondspel zou iedereen nat en/of vies worden. Bij het spel‘Wie haalt de roversschat binnen?’ 
moest men tegen elkaar strijden. In groepjes, tweetallen, of viertallen moest men op een start teken 
naar het midden rennen en een zware zak over de eigen lijn proberen te trekken. Sommige kabouters 
gingen er echt voor en waren dan ook lekker vies en nat geworden. Althans de kleding, niemand 
hoefde in de douche. 
Snel werden droge/schone kleren aangetrokken en sloten we de avond af bij het kampvuur. Om 21.30 
u was het bedtijd. Er mocht gefeest worden tot 22.30 uur en een paar kabouters schreven weer een 
stukje voor de kampkrant. Om 23.00 uur was iedereen naar dromenland vertrokken. Ook de leiding 
lag even later onder de wol. 

Zondag 17 mei – er werd heerlijk uitgeslapen tot 8.00 uur. Marco maakten op zijn manier iedereen 
wakker! Bij het ontbijt vonden de kabouters een derde stukje van de schatkaart. Het laatste stukje! 
Ook ontdekten ze dat van veel kabouters een schoen weg was. Waar was de andere schoen 
gebleven? Iedereen werd verdacht, maar de schoenen kwamen niet tevoorschijn. Alhoewel… op eens 
werd buiten een grote doos ontdekt. Gelukkig… hier zaten alle schoenen in. Het bleef echter een 
mysterie hoe ze daar terecht zijn gekomen!  
De kabouters begonnen na het ontbijt met het inpakken van hun slaapspullen. Iedereen deed dit 
super snel waardoor we even later bij elkaar zaten in de zaal. Gezamenlijk werden de stukjes van de 
schatkaart in elkaar gepast en ontrafelt waar eventueel de schat zou kunnen liggen. Maar zou dit ook 
de schat van de bokkenrijders zijn? We ontdekten dat buiten op het scouting terrein toch iets 
begraven moest zijn. 
Met z’n allen gingen we naar buiten op onderzoek uit. Ook werd er gegraven. Een heel karwei maar 
uiteindelijk werd er een schat gevonden. Helaas niet de schat van de bokkenrijders, maar wel een 
mooie kampherinnering: een buidelzakje met steentjes erin. 
Hierna mochten de kabouters iets leuks schrijven over het weekendkamp en werden er nog twee 
spellen gedaan. Letter sluipspel en dozen trefbal. Bij het eerste spel moesten de kabouters sluiproutes 
uitzetten met behulp van dozen. Daarna moesten ze op een startteken per groepje zoveel mogelijk 
letters zien te achterhalen. Hiervoor moesten ze van de ene kant van de zaal naar de ander kant 
sluipen door het dozenparcours heen. Als ze gezien werden waren ze af. Met behulp van een sleutel 
konden ze vervolgens achterhalen welk woord geseind was.  
De eerste ouder was er al om 12.00 uur. Hierdoor werd een kwartiertje eerder gezamenlijk afgesloten. 
Moe en voldaan ging iedereen naar huis. 
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