
 

DAG 8 

Ribbels: 

De ribbels mochten vandaag  1 uurtje uitslapen. Hoera! Na het ontbijt begonnen we direct met fijne 

balspelletjes zoals trefbal en  powerfist (wat eigenlijk gewoon volleybal op de grond is, red.) . Na deze 

spelletjes speelden we ook vleeshoop(in een kring op de grond liggen en inhaken, daarna proberen 

niet uitgetrokken te worden, red.).  Helaas bleek al snel dat de ribbels nog véél te moe waren om nog 

langer echt fijn te spelen en dus besloten we om, na een heerlijk middagmaal, een extra lange platte 

rust te houden. Na de platte rust besloten we nog wat te tekenen, en daarna hielden we het 

avondeten bij een supercool kampvuur.   

Groeten en tot morgen, The purple army. 

Speelclub: 

Dag beste lezers van de gele gazet, 

Vandaag begonnen we met een grote opruim van de slaapzaal na het ontbijt. Hier hebben we een 

tijdje werk aan gehad. Er werden bijna monsters onder de spullen gevonden, en schatten hadden we 

ook bijna. Maar het waren eerder vuile onderbroeken en kousen die we vonden. Dan speelde we nog 

palletbal. Toen was het al tijd voor het middageten. Na een heerlijk wokschotel met kip zijn we aan 

onze vettige namiddag begonnen. En geloof de leiding maar: ze waren vettig. Na de spelletjes zijn we 

onder de douche gesprongen. We hadden de leden overdag na het avondeten een verassing beloofd. 

En we hadden niet overdreven ze kregen een megaspetterendegroteknallend vuurwerk. Na het 

prachtige vuurwerk hebben we nog het chipsspel gespeeld. Ze waren dik in vorm. Na deze prachtige 

dag en afsluiter zijn ze nu slapen en kijken de ene al wat meer dan de ander uit naar de bezoekdag. 

Er zijn een paar leden van plan om morgen verstoppertje te spelen met hun mama en papa.  

Groetjes, De coolesupersjiekemegavetteawesome gele leiders Nick, Gert en Jonas 

Rakkers 

Vandaag begonnen we met de grote kuis van de slaapzaal (varkensstal). Hier hebben ze toch wel 

even werk aan gehad. Welke onderbroek, washandje, kousen was nu ook weer van wie. Nadat we 

ons varkensstalletje “opgeruimd hadden” zijn we volleybal gaan spelen. Dan speelden we nog het 

flessenspelletje waarna we middag gegeten hebben. Na een overheerlijke pasta met kip zijn we 

begonnen aan onze extra lange platte rust. Nadat we uitgerust waren hebben we ons verdiept in de 

wereld van de drugs “drugsspel”. Na het avondeten hebben we enkele varianten van palletbal 

gespeeld waarna de rakkers naar het vuurwerk van de speelclub hebben gekeken. Na deze mega-

fantastische-coole dag zijn we onmiddellijk in slaapgevallen.  

Groeten, De leiding  



Toppers 

Dag rode vriendjes, 

Vandaag zijn we begonnen met vuile spelletjes, na vanalles ‘vies’ geproefd te hebben, was er een 

kleine bloem-oorlog uitgebroken.  Voor we het wisten was het middag en hebben we vollenbak 

genoten van de platte rust.  Na de platte rust hebben we power fist en black box gespeeld.  Daar zijn 

we vele duistere kantjes van de toppers te weten gekomen.  Na de black box hebben we nog black 

stories gespeeld en zijn we aan tafel gegaan. ’s Avonds hebben we met heel de groep geoefend bij de 

muziekkapel.  Om af te sluiten hebben we de laatste minuten van STVV – Oostende gevolgd.  Na het 

teleurstellende resultaat zijn we de zorgen van ons af gaan douchen en ons bedje in gegaan zodat we 

fris zijn voor de bezoekdag.  

Tot morgen! Renaat en Jasper. 

Kerels: 

Vandaag hebben de kerels hun eigen creativiteit de vrijeloop mogen laten gaan, zo hebben we 

voetbal gespeeld en wanneer er een goal gemaakt werd mochten ze een nieuwe regel verzinnen 

voor bij het spel, zo zijn we geëindigd  met een spelletje handbal met de benen aan elkaar en een 

arm vast getaped werden. In de namiddag kregen de kerels de kans voor de volledige leidingsploeg 

een goede poets te bakken wel met goedkeuring van hun eigen leiding, amai dat ging wel vrij vlot 

voor hun, daarna hebben we nog een gezelschapsspel gespeeld . ’s Avonds hebben de kerels nog 

naar het vuurwerk van de speelclub gekeken en daarna hebben ze nog aan het minikampuur van de 

ribbels gezeten. De avond hebben ze afgesloten met een spelletje weerwolven. 

Tot morgen 

Aspi’s 

#Update8  

De aspidag begon vandaag onmiddelijk nat van het zweet. Een spelletje powerfist met de wereldbol 

wist zelfs de sportiefsten onder ons te vermoeien. Leider Bavo werd bijna een kopje kleiner na een 

kleine aanvaring met de wereldbol. ’s Namiddags hebben we een leidingsvormingsspel gespeeld. Een 

spelletje extreme frisbee kon er ook nog van af. ’s Avonds bezocht Mega Toby opnieuw de 

kampplaats. Slechteriken hadden het lekkere kampeten gestolen. Gelukkig kon Toby, samen met 

Mega Thijs, Mega Lili-Marie, Mega Lili en Mega Ella hun tegenhouden. Als afsluiter van de dag 

speelden de aspi’s nog een spelletje vuurbal. Snel nog de bedjes opruimen want morgen komen de 

mama’s! 

#thecolorisorange 

 
Uitspraak van de dag 
 
Ribbel Giel in de eetzaal tegen leider Rob: 
Giel: Leider hier is een vogel. 
Rob: Maar nee Giel, jij ziet ze vliegen. 
Giel: Ja, die vogels vliegen hier. 



Foto van de dag:  
Mega Toby kwam langs op de kampplaats voor de allerkleinsten ! 

 

 
 
 
 
 
 
(groene)Mop van de dag 
 
Hoe heet je een boemerang die niet terugkomt? 
 
 
 
 
 
 

 Een stok  
 


