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Scoren op voetbalkamp 

Locatie:  

Droompark de Zanding, Otterlo 

Periode:  

14 t/m 20 augustus 2018 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen… 

Het voorstellen gebeurt aan de hand van de teamfoto: 

Bovenste rij v.l.n.r: Johan, Ron, Bas, Hidde, Renzo, Paul, Willem, Lex en Nick.  

Middelste rij v.l.n.r: Liselot, Joël, Steven en Sam. 

Voorste rij v.l.n.r: Camilo, Tjeerd, Laurens en Tamara. 

Liggend op de voorgrond: Michiel.  



Voordat het voetbalkamp daadwerkelijk kon beginnen, moest eerst het 

tentenkamp opgebouwd worden. Het is natuurlijk wel belangrijk dat er een 

lekker plekje is om te slapen na al het harde trainen. Het opbouwen was nogal 

een klus aangezien er maar liefst acht tipitenten, twee bungalowtenten, een 

partytent en twee grote ‘woon’ tenten moesten worden opgezet. Dit allen, met 

grote regenbuien op de planning. Snel aan de slag dus!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na hard doorwerken, was alles vlak voor de regenbuien gereed. Het resultaat 

mocht er dan ook wezen. Het lijkt net een voetbalkamp…. 

Maandag 13 augustus 



 



Dan is het eindelijk zover. Het voetbalkamp gaat van start!!  

Alle vakantiegangers waren welkom vanaf 12:00 uur. Iedereen heeft er super 

veel zin in, dus veel vakantiegangers waren er al eerder. Het kamp kon niet snel 

genoeg beginnen. Na het ontvangst met een lekker kopje koffie en een plakje 

cake vertrokken de ouders/verzorgers en kon het voetbalkamp echt van start 

gaan. Het begon allen met de kennismaking aan de hand van een….. 

eigen Tendens voetbalshirt! Zo hebben we allemaal hetzelfde shirt met onze 

naam erop zodat we als echte profi’s konden gaan trainen. 

Na de kennismaking kreeg iedereen wat tijd 

voor zichzelf. De één nam een lekker frietje 

bij de snackbar, de ander ging op 

ontdekkingstocht over de camping of een 

potje kaarten bij de tent. Richting het eind 

van de middag had het animatieteam een 

basketbalwedstrijd georganiseerd. 

Deze sportieve mannen wilden daar 

natuurlijk al te graag aan 

deelnemen. De conclusie is; naast 

voetballen kunnen we ook zeker 

basketballen.  

Na al dat gesport was het tijd voor 

wat eten. De eerste dag beginnen 

we gezond, een varkens schnitzel 

met krieltjes en als groenten; 

worteltjes en erwtjes. Niet alle 

maagjes waren daarna volledig 

gevuld dus er was ook nog ruimte voor een lekker toetje. Keuze uit maar liefst 

vijf verschillende smaken, wat was dat smullen! 

  

Dinsdag 14 augustus 



Elke voetbal liefhebber in Nederland kent de club Ajax, veel van de mannen zijn 

ook grote fan van Ajax. De voorronde wedstrijd voor de Champions League 

tegen Standard Luik moest daarom natuurlijk wel gekeken worden. Gelukkig 

had onze Renzo onbeperkt internet. Hij creëerde een hotspot zodat met de 

laptop de wedstrijd opgezet kon worden. Wat zaten we er gezellig bij! De 

uitslag van de wedstrijd: 3-0 voor Ajax.  

Na deze eerste dag met veel nieuwe indrukken was het vroeg bedtijd.  

  



Na het eerste nachtje slapen wat wel een beetje wennen was, waren 

sommigen al vroeg op. Om 7.00 kwamen Joël en Johan al uit de tent om 

gezellig een bakje koffie of thee te drinken met Ron en Tjeerd. De rest kwam 

langzaam aan ook de tent uit en om 9.30 was het tijd voor het ontbijt. Daarna 

was het even wat vrije tijd totdat we op eerste excursie gingen. Een training 

van NAC Breda met daarna een bezoek aan het stadion en de Fan shop!!   

Na een soepele rit kwamen we aan bij het 

trainingscomplex. Even snel een broodje eten en toen 

kwamen de spelers het veld oplopen. Iedereen ging in 

een rij staan om ze een high five te kunnen geven. 

Vervolgens begon de training. Hier keken we allemaal 

aandachtig welke trucjes en handigheidjes we konden 

overnemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de training gingen we door naar het stadion. Alvast sfeerproeven want 

zaterdag gaan we ook naar een wedstrijd van NAC Breda. In de Fan shop 

haalden we wat supporterskleding of attributen zodat we NAC Breda gekleed 

naar de overwinning konden juichen.  

Woensdag 15 augustus 



Onderweg naar huis was iedereen best wel moe. Een aantal hebben dan ook 

lekker een dutje gedaan. Dat was maar goed ook. ’s Avonds zou het namelijk 

laat worden want er stond een dropping op het programma. Voordat dat kon 

gebeuren hebben we nog even gegeten. Dit keer rode pasta met slaatje. 

Sommigen vonden het een vreemde combinatie maar dat was niet te zien aan 

de hoeveelheid die werd gegeten. Iedereen smulde er van.  

 

 

 

 

 

 

  



En ja nu was het tijd voor de dropping! Het was onderhand al 10 uur en goed 

donker geworden. De groep werd verdeeld in drie gelijke groepjes. Elk groepje 

werd na elkaar naar een voor hen onbekende locatie gebracht. Op deze 

onbekende locatie kregen ze een kaart van de omgeving. Aan de hand van deze 

kaart moesten ze zorgen om zo snel mogelijk terug bij de camping te komen. 

Met elk groepje liep een begeleider 

mee om de tijd bij te houden, deze 

mocht niet helpen met de weg. De 

jongens moesten het zelf uitzoeken 

als teambuilding, want dat hoort 

natuurlijk ook bij voetbal!  

Na veel gepuzzel en spanning tijdens 

de tocht is iedereen terug gekomen 

op de camping. Wat hebben ze dat 

goed gedaan en wat waren ze blij! 

Maar het was ook een wedstrijd en bij wedstrijden horen winnaars. Het team 

van Tjeerd met Willem, Steven, Johan en Lex heeft gewonnen met een tijd van 

iets meer dan 25 minuten! Dit was bijna 10 minuten sneller dan de tweede 

plek. Na deze spannende tocht deden we gezellig nog een drankje en daarna 

was het bedtijd.  

 

 

 



 

Vandaag was het tijd voor de eerste training. De voetbal skills moeten 

natuurlijk wel getraind worden op het 

voetbalkamp. Voordat de training kon beginnen 

deed iedereen zijn Tendens trainingsshirt en 

voetbalschoentjes aan. Daarna werd het water 

gevuld en de materialen gecheckt. Tijdens de 

training hebben we ongeveer dezelfde 

oefeningen gedaan als NAC Breda deed tijdens 

de training. Rondspelen met een lummel, 

slalommen, voorgeven en op goal schieten, 

overtal situatie uitspelen en afsluitend een grote partij.  Moe maar voldaan 

gingen we terug naar de tenten om even lekker wat te eten en drinken.  

 

 

  

Donderdag 16 augustus 



Na de training was het een vrije middag. Iedereen mocht lekker doen waar die 

zelf zin in had. Tamara en Liselot hadden het idee om zelf een glijbaan te 

maken met veel water en zeep. Iedereen vond dat lastig voor te stellen, maar 

toen ze het zagen was het helemaal geweldig! De rest ging lekker zwemmen in 

het zwembad, wat snacken bij de snackbar, een potje kaarten bij de tent, op 

avontuur met de winkelwagen of nog meer voetballen natuurlijk.  

Zo’n relaxte dag sluit je natuurlijk af met een BBQ van onze chef-kok Tjeerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vandaag moesten we vroeg uit bed, waaaaant we gaan naar Avonturenpark 

Hellendoorn!! Hier keken een aantal al dagen naar uit. Na een gezellig ritje 

waarbij gezongen en gedanst werd kwamen we aan bij het park. Iedereen 

mocht zelf kiezen met welke begeleider ze mee wilden en iedereen ging op 

pad. We hebben bijna alle attracties onveilig gemaakt.  

 

Vrijdag 17 augustus 



Deze heerlijke dag werd afgesloten met een pannenkoek bij het 

pannenkoekenhuis in Lettele. Na de eerste pannenkoek opgesmikkeld te 

hebben zat niet iedereen helemaal vol. Iedereen mocht daarna op eigen kosten 

nog iets extra’s bestellen. De één nam nog een hele pannenkoek, de ander een 

lekker vrolijk toetje. Dit allen werd geserveerd door serveersters die bij de 

mannen wel in de smaak vielen. Mooi en blond! Na 

het eten gingen we weer naar de camping. 

 

 

  



Vandaag stond er wederom een training op het programma. Na weer een 

lekker ontbijt (dit keer met roerbak ei en spek!) ging iedereen zich klaarmaken 

voor de training. Morgen is het toernooi dus de laatste vaardigheden worden 

nog even bijgeslepen. Na de training was er weer even vrije tijd. Veel mannen 

waren zo enthousiast over de zeep glijbaan van donderdag, dat ze er nog een 

keer vanaf wilden. Nu was het nog gekker en wilder en gingen we zelfs in het 

zwembadje er vanaf (Hoe dan? Zie de foto’s).  

 

Na deze glij sessie was het ook klieder tijd. Iedereen zat onder de modder en 

ging erin springen en spetteren. Nick zat he-le-maal onder! 

 

Zaterdag 18 augustus 



Nu moesten we allemaal wel gaan douchen natuurlijk, want zo kunnen we niet 

naar de wedstrijd van NAC Breda. Zodra iedereen weer fris en fruitig was 

kropen we de bussen in richting Breda. In de bus deelden iedereen zijn 

voorspelling.  

Het was een erg leuke wedstrijd. We zaten in het NAC vak onder het UIT vak 

van de Graafschap supporters. Wat maakten zij veel lawaai en moedigde zij de 

spelers hard aan. Dat hielp alleen niet, want NAC 

Breda won met 3-0! De één was hier blij mee en 

de ander niet, maar bij voetbal hoort winnen en 

verliezen. Op het einde maakten we er in ieder 

geval met zijn allen een feestje van. 

Van dat harde aanmoedigen 

hebben we allemaal honger 

gekregen. En bij een avondje 

voetbal hoort natuurlijk ook eten 

bij de Mac Donalds!  Volgens mij 

heeft niemand ooit zo’n lange bon 

gekregen bij de Mac phoe phoe. Met allemaal een 

Happy Mealtje in de buik en wat zelfgekochte 

toevoegingen, gingen we verzadigd terug naar de 

camping. Lekker snel naar bed en morgen uitslapen! 



Helaaas helaaas… Vandaag is alweer de laatste dag van het voetbalkamp. 

Gelukkig staan er wel heel veel leuke dingen op het programma en gaan we er 

één groot feest van maken. De dag begon met lekker uitslapen, voor diegene 

die dat wilden. Vanaf half 10 mocht iedereen ontbijten, dat deden we voor het 

eerst niet gezamenlijk. Alles was prima zolang iedereen om 1 uur terug bij de 

tent was.  

Om 1 uur stonden we stil bij twee eregasten op het 

voetbalkamp. Paul en Hidde zijn al voor het tiende 

jaar mee en dat moet natuurlijk gevierd worden! Een 

heeerlijke taart van Multivlaai mochten de mannen 

aansnijden. Ron zei dat de taart heel lekker rook dus 

dat wilden de mannen ook wel 

ruiken. Met het hoofd kwamen  

ze dicht bij de taart. En bam Ron 

duwt ze met het gezicht in de  

taart. Jummie taart eten van je  

eigen gezicht. Gelukkig konden  

ze er allebei om lachen.  

 

Na het smikkelen was het tijd voor het toernooi. Alle 

vaardigheden die in de loop van de week zijn op gedaan 

werden nu getest. De mannen mochten zelf een team 

van drie spelers samen stellen. Twee spelers van het 

voetbalkamp en één vriendje of vriendinnetje van de 

camping. Deze teams speelden vervolgens wedstrijden 

tegen elkaar. Beginnend in een poule fase met daarna de 

halve finale en de grote finale. Het waren spannende 

potten en veel teams waren aan elkaar gewaagd.  

Zondag 19 augustus 



Maaaar er kan er maar één de winnaar zijn….

(Tjeerd niet hoor, die was de scheidsrechter, voetballen kan die niet zo) 

Na het toernooi was het tijd voor een heerlijke uitgebreide BBQ van chef-kok 

Tjeerd. Alle vakantievriendjes die mee hebben gedaan met het toernooi waren 

ook uitgenodigd. Eén grote gezelligheid dus. Maureen, Emma, Betsy, de man 

van Betsy en Miranda (allemaal verbonden aan Tendens) kwamen langs om het 

feest met ons mee te vieren. 



Zodra alle buikjes gevuld waren was het tijd voor de ‘Bonte avond’ de mannen 

mochten lekker hard muziek draaien en los gaan. Een aantal mannen hebben 

zelfs een speech gehouden. De één heel ontroerend en de ander druk en 

feestelijk. We kunnen in ieder geval zeggen dat we er een dolle boel van 

hebben gemaakt met zijn allen! Laurens gaf ook nog een goochelshow. Emma 

de lieftallige assistente werd zowaar veranderd in een kat. Zie hieronder hoe.  

 

 

 

 

 

 

Verder hebben we met zijn allen gedanst en een drankje gedaan. 

Daarna was het tijd om naar bed te gaan. Het laatste nachtje op het 

voetbalkamp. Heerlijk genieten van het bedje allemaal.   



Afscheid nemen is altijd lastig, maar helaas moet het vandaag toch gebeuren. 

Het voetbalkamp zit er al weer op. We hebben er een ongelofelijk leuke week 

van gemaakt met zijn allen!! We zullen Nick zijn gitaar sessies missen, Camilo 

zijn dansmoves, de glij skills van Paul, Steven, Joël, Lex en Renzo, het 

bommetjes gevaar van Bas en Hidde, de onwijs goede en onvermoeibare 

voetbal skills van Willem, de penalty skills van Johan, de blijheid en energie van 

de drie stoere jongens Michiel, Sam en Laurens. Kortom onwijs veel. Het was 

top mannen! 

Bedankt voor alles mannen en hopelijk 

tot volgend jaar!  

Dikke knuffel van het begeleidersteam, 

Tjeerd, Tamara, Ron en Liselot!  

Maandag 20 augustus 



 

 

  

Foto collage  
Dag 1. 



  

Foto collage  
Dag 2. 



 

 

 

  

  

Foto collage  
Dag 3. 



  

Foto collage  
Dag 4. 



  

Foto collage  
Dag 5. 



 

  

Foto collage  
Dag 6. 



 

Foto collage  
Dag 6. 

Hopelijk tot ziens! 


