THOR-kamp 2021
Thema: ‘Kerst’
Hallo allemaal,
Het THOR-kamp was weer een fantastisch kamp met hele leuke activiteiten. We hadden het geluk dat de
weergoden ons ook dit jaar weer heel gunstig gezind waren. In totaal 79 kinderen waren op vrijdag 22
oktober afgereisd naar Het Land van Kleef in Loon op Zand.
We begonnen de vrijdagavond met het zingen van het traditionele kamplied, wat we dat weekend zeker nog
een paar keer hebben gedaan. Toen kon het kamp echt beginnen. De start begint altijd met het voorstellen
van de kampleiding en het vertellen van de kampregels. En dan het 1 e spel. De kinderen wisten na dit spel bij
welke kleur ze waren ingedeeld en wat hun groepsnaam was. Ook wisten ze wie hun teammaatjes waren en
welke begeleider ze kregen. Welk team zou er zondag met de winst vandoor gaan? De strijd om de medailles
was begonnen. En voor de winnaars lag er dit jaar een extra mooie prijs in het verschiet.
Daarna was het tijd voor het spookverhaal bij het kampvuur en vervolgens de spooktocht. Als je niet mee
wilde dan mocht je op de kamplocatie blijven. De anderen gingen in kleine groepjes het donkere bos in om
op zoek te gaan naar spoken. Af en toe scheerde er zelfs een spook door de bomen. Alle kinderen gingen
uiteindelijk deze dag op tijd naar bed, maar zoals het bij het kamp hoort, ging niet iedereen gelijk slapen.
De volgende ochtend na het ontbijt moesten de groepjes een ‘TikTok’- dansje voorbereiden. Elk groepje liet
bij de bonte avond zien wat ze ervan hadden gemaakt. Iedereen had het zeer goed gedaan en het was voor
de jury nog erg lastig te beoordelen. Vervolgens naar de duinen om daar Expeditie Robinson-spellen te doen
en in de middag stond de meerkamp op het programma.
De AB junioren hadden een eigen programma. Vrijdagavond hadden zij eerst een Zweeds loopspel.
Zaterdagochtend gingen zij mountainbiken. Een tocht van maar liefst 28 kilometer. Dat is best ver. Zeker als
je het niet gewend bent. In de middag stond er een hindernisparcours en Archery Tag (boogschieten) op het
programma.
Na alle activiteiten lekker opfrissen en vervolgens de frietkar. Wat werd er weer flink gesmuld van het
onbeperkt frietjes en snacks eten. Na het eten nog even spelen in de speeltuin en dan de bonte avond. De
kinderen hadden zich weer heel leuk verkleed in de stijl van het thema. Dit jaar was het thema: Kerst. Om
half elf was het hoog tijd voor de pupillen om naar bed te gaan. Voor de CD junioren ging de bonte avond
nog even door. Om ongeveer half twaalf ging de muziek uit en was het tijd voor het juniorenspel. Dit was
een smokkelspel in het bos van de kamplocatie en zoals het hoort, in de nacht.
Rond half twee in de nacht kwamen de CD junioren terug. Iedereen zocht de slaapzaal vrijwel direct op. En
natuurlijk gingen ze nu ook niet gelijk slapen.
De AB junioren hadden zaterdagnacht een dropping. Zij moesten de weg terugvinden naar de kamplocatie.
Een tocht van ca. 8 kilometer onder begeleiding terug naar de kamplocatie, maar zonder hulpmiddelen. Dan
helpt het zeker als je kunt sterrenkijken en de sterren vervolgens als kompas gebruikt. Als ware astrologen
keerden zij terug en gingen zij na een vermoeiende dag direct naar bed.
En dan zondag, de dag van de ontknoping. Eerst zondagochtend traditioneel wakker gemaakt worden met de
pan deksels. Vervolgens met een slaperig gezicht en in pyjama naar het veld waar onze dril instructeur
ochtendgymnastiek ging geven. Hierna moesten de slaapzalen leeg gemaakt worden en moest iedereen
zijn/haar spullen alvast klaar leggen voor de terugreis. Maar voordat we naar huis gingen hadden we nog
eerst het dierengeluidenspel en het finalespel voor de boeg. De AB junioren waren de dieren waarop gejaagd
werd. Zij mochten zich weer eens moe maken.
En dan het finalespel. De AB junioren werden verdeeld over de groepjes van CD junioren en pupillen. Zij
deden ook net zo fanatiek mee. Uiteindelijk wonnen de Zuurstokken het kamp. In de finale versloegen zij de

Rendieren. De winnaars kregen ook allemaal een paar nieuwe spikes, gesponsord door Decathlon. Een
mooie derde prijs was er voor de Herders.
Maar eigenlijk geldt voor alle kinderen, meedoen is belangrijker dan winnen!
Zondag 24 oktober ging iedereen weer moe, maar zeer voldaan naar huis.
Alle kinderen bedankt voor een geweldig kamp.
Namens de gehele kampleiding,
Erwin de Vrind
Coördinator THOR-kamp

