Jeugdkamp

2

Intro
Pfff... vind jij het ook nog zo lang
duren voordat we weer met zijn allen
op kamp mogen? Wij ook! Daarom
hebben we speciaal voor jullie
dit Doe-boek gemaakt, boordevol
spelletjes, puzzels en bezigheden
om lekker de zomer door te
komen en ondertussen alvast wat
kampherinneringen op te halen.
Laat die zomer maar komen!

Groetjes,
De VolleyTilburg
Kampcommissie

P.S. Alle antwoorden vind je achterin, maar niet spieken hoor!
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Thema Woordzoeker

In deze woordzoeker zitten allerlei woorden over de kampthema’s van Volley Tilburg
verstopt. Ze staan horizontaal, verticaal of diagonaal. Vind jij ze allemaal?
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Alice
Bemanningslid
Berekening
Blauwdruk
Boe
Bril
Buikschuiven
Corona
Drankje
Experiment
Harig
Harrypotter
Hartenkoninging
Hoedenmaker
Kaartsoldaat
Kampvuur
Kapitein

Konijn
Laboratorium
Leiding
Lelijk
Litteken
Mike
Monsters
Muiterij
Nimbus
Onzichtbaar
Radioactief
Roerdomp
Rozen
Schat
Schrikken
Spelletjes
Spooktocht

Spreuk
Straling
Stuurlui
Sulley
Theeparty
Tilburey
Tovenaar
Toverstok
Uil
Uitvinders
Volleybal
Wonderland
Zakhorloge
Zeehleden
Zweinstein

Oplossing

Welke zin kun jij maken met alle overgebleven letters?
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Herinner je je deze nog van het kampshirt? Door het
hele Doe-boek, kom je alle prenten van de kampshirts
van Volley Tilburg tegen. Leuk als kleurplaat!

De Monster
challenge
Ons grote Jeugdkamp doe-boek kan natuurlijk niet zonder
zijn eigen challenge…. Om alvast weer een beetje ultieme
spooktocht vibes te ervaren, dagen wij jullie uit voor de
Monsterchallenge.
Het leuke daaraan? Dit keer ben jij degene
die iemand mag laten schrikken. Doe dit op
de meest creatieve of rare manier en zet het
op film of foto. Stuur ons de foto/film toe via
jeugdkamp@volleytilburg.nl en dan delen
wij hem via onze Instagram en Facebook pagina.
Zo komen we samen alvast in de kampsfeer!
Belangrijk! Je moet toestemming hebben van je
ouders en alle personen op het beeldmateriaal
om hem met ons te delen. Wij gaan ervan uit
dat toegestuurde foto’s en filmpjes op social
media geplaatst mogen worden.
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Anne v. D.

Anne H.

Bram

Chawa

Dennis

Gitte

Indira

Jeske

Jimmy

Jitte

Kira

Lara

Lieke

Lisa

Loes

Manon

Margot

Mila

Ron

Ruben

Teun

Tom

Simone

Ranking de leiding
Tijd om de leiding van het jeugdkamp eens onder de loep te nemen! Als kampleiding zorgen wij
ieder jaar weer een weekend voor vermaak, gezelligheid en een super tof jeugdkamp… Maar
wat weten jullie nou eigenlijk van ons? Zet ons op de juiste volgorde! Weet je alle namen van
de leiding niet meer? Geen probleem! Op de pagina hiernaast zie je alle namen met foto’s erbij.
Wel zo handig ;)
Kun jij raden wie er van de leiding het vaakst mee is geweest op jeugdkamp? (Zowel als
leiding en als kind natuurlijk, want iedere kampervaring telt mee!)
1...................................................... 9...................................................... 17....................................................
2...................................................... 10.................................................... 18....................................................
3...................................................... 11.................................................... 19....................................................
4...................................................... 12.................................................... 20....................................................
5...................................................... 13.................................................... 21....................................................
6...................................................... 14.................................................... 23....................................................
7...................................................... 15....................................................
8...................................................... 16....................................................
Wie is de leukste leiding die met kamp mee is geweest?
1...................................................... 9......................................................
2...................................................... 10....................................................
3...................................................... 11....................................................
4...................................................... 12....................................................
5...................................................... 13....................................................
6...................................................... 14....................................................
7...................................................... 15....................................................
8...................................................... 16....................................................
Wie is de engste leiding tijdens de spooktochten?
1...................................................... 9......................................................
2...................................................... 10....................................................
3...................................................... 11....................................................
4...................................................... 12....................................................
5...................................................... 13....................................................
6...................................................... 14....................................................
7...................................................... 15....................................................
8...................................................... 16....................................................

17....................................................
18....................................................
19....................................................
20....................................................
21....................................................
23....................................................

17....................................................
18....................................................
19....................................................
20....................................................
21....................................................
23....................................................
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Stel dat jij kon
toveren...
Als Harry Potter geen toverstok had gehad, hoe had hij zichzelf
en zijn vrienden dan moeten redden in al zijn avonturen op
Zweinstein? Wat zou jij toveren, als je dat kon?
Eerst heb je daar natuurlijk een mooie toverstok voor nodig.
Knutselen jullie mee?
STAP 1:
1. Zoek iets moois uit waar jij een toverstaf van kan
maken. Bijvoorbeeld: een tak uit het bos, een
eetstokje van de sushi of een opgerold papier.
2. Mocht je een tak uit het bos gebruiken: schuur
hem dan met een schuurpapiertje mooi glad.
De toverstokken die de leerlingen uit Zweinstein
hebben zijn vaak aan het uiteinde iets smaller dan
aan het stuk waar je de stok vasthoudt. Met je
schuurpapier kun je daarvoor zorgen.
STAP 2:
1. Versier je toverstaf met vanalles wat je kunt
bedenken: kraaltjes, knoopjes, tape, klei, touwtjes,
glitters, veertjes, foam. Wat bedenk je zelf nog
allemaal?? Hiervoor zul je misschien ook wat lijm en
verf nodig hebben.
Hou je ons op de hoogte? Nu jullie zo’n mooie toverstok gemaakt hebben, moeten er
natuurlijk ook spreuken geoefend worden. Wat ga jij toveren met je toverstaf?
Bedenk een mooie tovertruc om dat te bereiken en stuur ons een filmpje!
(jeugdkamp@volleytilburg.nl)
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Kunnen jullie Alice helpen
met het bouwen van een
slaapplek?
Weten jullie nog? Een paar jaar geleden bij ons echte Wonderland-kamp werd de rode
koningin zó boos op Alice, dat we Alice moesten helpen door een slaapplek voor haar te
bouwen. Kunnen jullie dat nog eens doen, zodat Alice altijd en overal een plekje kan vinden?
Nu jullie:
1.
Ga (met je ouders) naar een bos met veel takken en (dode) bladeren
2.
Bouw een mooie hut van takken
3.
Maak een foto
4.
Stuur hem naar ons (jeugdkamp@volleytilburg.nl) (en wie weet delen wij
hem op onze facebookpagina zodat ook Alice jullie hut kan vinden!)
STAP 1

Wat heb je nodig: 2 dikke takken met een V aan het uiteinde

Maak een stevig skelet door om te beginnen 2 takken
met een V in elkaar te laten hangen. Je kunt ze voor meer
stevigheid een beetje in de grond duwen.
STAP 2

Wat heb je nodig: nog 1 dikke tak met een V aan het uiteinde
Gebruik de 3e tak met een V aan het uiteinde
als “nokbalk” en hang ze weer in
de 2 andere takken.
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STAP 3

Wat heb je nodig: heel veel takken in verschillende lengtes
Ga nu tegen de “nokbalk” takken plaatsen.
De kant die op de grond staat, daar zet je
schuin kleine takjes tegenaan. De kant die
tegen de andere 2 V-takken leunt, daar
zet je schuin grotere takken tegenaan.
Zorg dat aan 2 kanten van de “nokbalk”
de hut dicht gebouwd is met alle takken
Als het goed is ziet je hut er na stap 3 zo uit:
STAP 4:

Wat heb je nodig: een hele hoop dode bladeren

Gooi over de takken een hele lading dode bladeren zodat jouw hut wind- (en
een beetje) water-dicht is.
Hoe mooi en stevig is jouw hut
geworden? Wij willen heel graag zien
hoe jij er lekker in kan liggen!
Heb je nog wat tips nodig?
Kijk dan dit filmpje > Schooltv: Hoe bouw je een hut
in het bos? - Water- en winddicht
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Wetenschappers
Sudoku
Dat wetenschappers echte puzzelaars zijn, dan weten we inmiddels wel een beetje. Kijk
bijvoorbeeld maar naar het aantekeningen boekje hiernaast! Maar natuurlijk hoef je geen
wetenschapper te zijn om lekker te kunnen puzzelen, zoals bijvoorbeeld een leuke sudoku
puzzel! Het principe is eigenlijk heel simpel: in iedere horizontale rij, verticale rij en blokje van
3x3 vakjes moeten steeds alle cijfers van 1 t/m 9 voorkomen. Een aantal vakjes zijn alvast
ingevuld. Vul jij de rest in?
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Mix & Match
Puzzel
Weet jij welke foto er bij welk thema hoort?
Match een thema met de foto door er een lijn naartoe te trekken.
Alice in
wonderland

Zeehelden

Uitvinders

Harry Potter

Monsters & Co

Kampdag
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Zeehelden
Kruiswoordpuzzel

Horizontaal

2. Waarmee varen ze over zee?
4. Hoe noem je een middeleeuwse
kunstenaar/muzikant/dichter?
6. Wat wordt er gezocht door piraten?
8. Hoe heet het spookschip?
(dit is ook een attractie in de Efteling)

Verticaal

1. Wat is de afkorting van vereenigde
oostindische compangnie?
2. Wie staan er onder de kapitein?
3. Wat kon er verdient worden met spellen?
5. Wie heeft de leiding op een schip?
7. Wie zijn de slechteriken van het kamp?
9. Wat werd er gebouwd om het water op te
gaan?
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De grote Jeugdkamp
Pubquiz:
Deze pubquiz bestaat uit 6 rondes die te maken hebben met het jeugdkamp. Doe de pubquiz
zelf en kijk hoeveel je je nog herinnert van het jeugdkamp. Of tover je zelf om in een echte
quiz-master en maak er een gezellige quizavond van met je vrienden of familie!
Antwoorden kun je achterin dit Doeboek vinden!
Ronde 1: Het jeugdkamp
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Weet jij alle kampthema’s van de afgelopen 6 jaar?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
In welk gebouw koken we altijd op het jeugdkamp?
.....................................................................................................................................................................
Wat zat er altijd op de vlaflip?
.....................................................................................................................................................................
Bij welk kamp mochten we nog met z’n allen knuffelen?
.....................................................................................................................................................................
Hoeveel stappen is het van T-kwadraat naar de Roerdomp?
.....................................................................................................................................................................
Hoe heet de eigenaar van de Roerdomp?
.....................................................................................................................................................................
Wat eet je meestal na de spooktocht?
.....................................................................................................................................................................
Bij welk kamp moest je je hoofd erbij houden?
.....................................................................................................................................................................
Wie was de allerbeste buikschuiver van alle kampjaren?
.....................................................................................................................................................................
Ben je bij het bikken eerst vol of hol?
.....................................................................................................................................................................

Ronde 2: Monster Inc
1. Waarom hebben monsters kinderen nodig om te
schreeuwen ?
A. Zodat er energie wordt opgewekt
B. Voor de lol
C. Om hun geld te verdienen
2. Hoeveel ogen heeft meneer Henry Waterreus?
A. 3
B. 2
C. 5
3. Wat is het motto van Monster Inc.?
A. Schrikken om je vingers bij af te likken
B. We scare because we care
C. Let children cry to make money fly
4. Welke kleur heeft de deur van Boo?
A. Wit met roze bloemen
B. Roze met witte bloemen
C. Blauw met gele bloemen
D. Geel met paarse bloemen
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Ronde 3: Harry Potter
1. Hoe heet de uil van Harry?
A. Hedina
B. Hedwina
C. Hedwig
D. Edwig
2. Van welk trio hebben Harry, Ron en Hermelien
vaak last?
A. Draco, Korzel en Kwill
B. Drake, Kars en Kwast
C. Draco, Korzel en Kwast
D. Drake, Korzel en Kwast
3. Welke professor heeft een hekel aan Harry?
A. Professor Perkamentus
B. Professor Krinkel
C. Professor Banning
D. Professor Sneep
4. Hoe heet de aartsvijand van Harry?
A. Severus Sneep
B. Voldemort
C. Dorothea Omber
D. Lucius Malfidus
5. Hoe heten slechte tovenaars die de Heer van
het duister volgen?
A. Dooddoeners
B. Kwaaddoeners
C. Duisters
D. Kwaadzaaiers
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Ronde 4: Zeehelden
1. Wat is het werk van Jack Sparrow?
A. Kapitein van een groot schip
B. Een bemanningslid
C. Visverkoper in de haven
2. Door wie werden zeemannen vaak verleid ?
A. Vrouwelijke piraten
B. Zeemeerminnen
C. Zeemannen waren niet te verleiden
3. Wie was Piet Hein?
A. De slechtste kapitein die er bestaat
B. De leider van de gouden vloot
C. De veroveraar van de zilvervloot
4. Talk like a pirate day bestaat echt!
A. Onjuist
B. Juist
5. Hoe heet het schip van Piet piraat ?
A. De scheve schuit
B. De zwarte parel
C. Het schommelende schip
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Ronde 5: Uitvinders
1. Wat is een uitvinder?
A. Iemand met een grijze baard en labjas
B. Iemand die iets bedenkt, ontwerpt of maakt wat nog niet eerder bestond
C. Iemand die een idee wat al bestond verbeterd
D. Iemand die proefjes doet
2. Op welke dag is in het Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk de dag van de
uitvinders?
A. 9 januari
B. 9 maart
C. 9 september
D. 9 november
3. Wie heeft ervoor gezorgd dat we vandaag de dag iedereen kunnen bellen?
A. Alexander Bell
B. Tommy Call
C. Bernard Thèlly
D. François Phonée
4. Waarom heeft het automerk tegenwoordig de naam Tesla?
A. Omdat iemand dit een mooie naam vond
B. Omdat de dochter van de oprichter Tesla heette
C. Omdat Tesla vooral gericht is op elektrische auto’s en de uitvinder van
elektriciteit was Nikola Tesla
D. Omdat Tesla de afkorting is van Technische Electronische Supermoderne
Leuke Auto’s
5. Wat was de eerste uitvinding?
A. Het wiel
B. Het vuur
C. Het malen van graan
D. De ploeg

22

Ronde 6: Alice in Wonderland
1. Wie waren er aanwezig op de mad tea party?
A. De hoedenmaker, het konijn en de blauwe rups
B. De hoedenmaker, het konijn en de kat
C. De hoedenmaker, de haas en de muis
D. De hoedenmaker, de haas en de kat
2. Hoe heet de kat die kan vliegen en zichzelf onzichtbaar kan maken?
A. Cheshire Cat
B. Kolderkat
C. Smile Cat
D. Lorex
E. Carroll
3. Hoe heet de blauwe rups?
A. Amper
B. Carroll
C. Florus
D. Absolem
4. Hoe heet het witte konijn?
A. gewoon ‘’het witte konijn’’
B. Carroll
C. Absolem
D. Florus
5. Hoe heten de twee ronde broertjes?
A. Sammy en Tommy
B. Titus en Ted
C. Tweedledum en Tweedledee
D. Dum en Dee
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We’re all mad here
24

Alice in wonderland
Doolhof
Ohjeee... Alice zit vast in het doolhof van de boze hartenkonining.
Help jij haar de uitgang te vinden?

Start
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Ingrediënten
250 gram zelfrijzend bakmeel
2,5 tl bakpoeder
0.5 tl zout
1 zakje vanillesuiker
2 el kristalsuiker
50 gr ongezouten roomboter
1 ei
75 ml halfvolle melk
60 ml verse slagroom
225 gr frambozenjam
Aan de slag
1. Verwarm de oven voor op
225 graden. Bekleed een bakplaat
met bakpapier. Zeef het bakmeel,
bakpoeder en het zout in een kom.
Voeg de vanillesuiker en suiker toe.
Snijd de boter met 2 messen door
het meel.
2. Klopt het ei met de melk
los. Bewaar 0.5 el van het eimelkmengsel voor het bestrijken
en voeg te rest toe aan het
meelmengsel. Kneed tot ene
samenhangend deeg.
3. Rol het deeg uit tot een lap
van 1.5 cm dik. Steek het met
een uitsteekvormpje/glas 8 rondjes
uit het deeg en leg ze op een
met bakpapier beklede bakplaat.
Bestrijk met het achtergehouden
ei-melkmengel. Bak de scones in het
midden van de oven in ongeveer 10
minuten lichtbruin en gaar.
4. Laat de scones uit de oven op
een rooster 10 minuten afkoelen.
Klopt ondertussen de slagroom stijf.
Serveer de scones met de jam en
slagroom.
bron: ah.nl
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Tijd voor thee!
Een thee-feestje klinkt altijd gezellig. Soms blijkt zelfs
dat het áltijd thee-tijd is. Alice smult ook van een high
tea, als ze per ongeluk in ieniemienie versie arriveert
bij de mad-tea-party met de Maartse Haas, de Mad
Hatter en de Dormouse. Smul jij ook van een lekkere
high tea? Maak dan je papa, mama, broer(s), zus(sen),
opa(‘s) en/of oma(’s) blij en ga lekker bakken!
Een high tea vindt meestal plaats tussen de lunch en
het avondeten, en bestaat uit thee met lekkere zoete
en hartige hapjes. Maar wij vinden het altijd tijd voor
thee! Wat ga jij maken?
Wat ideeën van gebakjes die Alice erg
lekker vindt:
• Scones (zie recept hiernaast)
• Cupcakes / taartjes / brownies
• Wraprolletjes
• Sandwiches
Op internet vind je genoeg recepten.
Zoek het lekkerste recept maar eens uit!
Wie mag er allemaal van
jouw baksel komen proeven?

Ennuhh, bij al dat lekkers: vergeet je de thee niet?!

Bijvoorbeeld, sinaasappel kaneel thee
•
•
•
•

2 partjes sinaasappel
1 kaneel stokje (alternatief losse poeder)
1 takje munt
1 plakje gember

Of.....Brandnetelthee: wie durft???!

Wanneer je brandnetels gaat plukken is het raadzaam om
handschoenen aan te doen. Je kunt brandnetels plukken uit
bijvoorbeeld de tuin, maar ook tijdens een wandeling. Pluk enkel
de blaadjes en de toppen. Het is dus niet nodig om de hele takken
mee te nemen. Was de brandnetelblaadjes altijd goed. Je kunt
de brandnetelblaadjes daarna in stukjes snijden en in de theepot
stoppen, en dan heb jij verse brandnetelthee.
Om je thee nog lekkerder te maken, kun je ook nog een van de
onderstaande smaken toevoegen aan je brandnetelthee:
• Mandarijnschil
• Citroen
• Gedroogde appel
• Munt
• Sinaasappelschil
• Gedroogde cranberry
• Gember
• Tijm
• Venkel
• Kamille
• Kaneel

Recept ijsthee, want ja, de zomer komt er bijna aan…

1. Zet van één liter kokend water sterke groene thee. De thee mag
sterker dan normaal zijn omdat je hem serveert met ijsklontjes.
2. Roer 2 eetlepels honing goed los in een scheutje kokend water
en voeg toe aan de thee.
3. Voeg 2 eetlepels citroensap toe aan de thee.
4. Laat de thee eerst afkoelen op het aanrecht en zet hem daarna
pas in de koelkast om echt koud te worden. Doe je dit niet, dan
kan de thee troebel worden. Laat de thee 1-2 uur goed koud
worden.
5. Serveer de ijsthee met ijsklontjes en eventueel schijfjes citroen
en muntblaadjes. Leuk per glas (met rietje natuurlijk!) of in een
mooie kan.
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Zoek de
10 verschillen
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Antwoorden
Woorzoeker pagina 4
Jeugdkamp is het leukste dat bestaat

Mix&Match pagina 15

Rank de leiding pagina 9
1 Margot 23 jaar
2 Lieke 22 jaar
3 Lisa 19 jaar
4 Simone 16 jaar
5/6/7 Indira, Mila, Ruben 13 jaar
8/9 Kira, Jitte 12 jaar
10/11/12 Jeske, Anne, Loes 11 jaar
13/14/15/16/17 Manon, Bram, Chawa,
Teun, Anne H. 9 jaar
18/19/20 Jimmy, Tom, Dennis 8 jaar
21 Lara 7 jaar
22/23 Gitte, Ron 3 jaar

Alice in wonderland

Sudoku pagina 14

Monsters & Co
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Zeehelden
Uitvinders
Harry Potter

Kampdag

Kruiswoordpuzzel pagina 17
Horizontaal

2. Schip
4. Troubadour
6. Schat
8. Devliegendehollander

Verticaal

1. VOC
2. Stuurlui
3. Goudstukken
5. Kapitein
7. Piraten
9. Vlot

Pubquiz pagina 18
Ronde 1
1. Monster Inc, Harry
Potter, Zeehelden,
Uitvinders, Alice in
Wonderland en de
kampdag
2. Op t’ Erf
3. Schuddebuikjes
4. Uitvinderskamp
5. Heeeeeeel veeeeel, wij
hebben ze niet geteld,
jij wel?
6. Ron
7. Peperkoek met
chocolademelk
8. Alice in Wonderland
9. Marcel
10. Hol

Ronde 2
1. A
2. C
3. B
4. A
Ronde 3
1. C
2. C
3. D
4. B
5. A
Ronde 4
1. A
2. B
3. C
4. B
5. A

Ronde 5
1. B
2. D
3. A
4. C
5. B
Ronde 6
1. C
2. A
3. D
4. A
5. C

Zoek de verschillen pagina 28
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Tot op kamp!
Heb jij je al
ingeschreven voor het
jeugdkamp?
Super! Dan zien we je
10, 11 en 12 september 2021
Nog niet?! Geen paniek!
Je kunt je gelukkig nog inschrijven tot
23 juni. Dus wacht niet te lang meer.
Ga naar jeugdkamp.volleytilburg.nl
of scan de QR-code om je gelijk
in te schrijven
Scan deze QR met de
camera van je telefoon

