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Hemelvaart 2014 was het dan zo ver! Expeditie SG de Vliet! Vier dagen lang gingen we op zoek naar 
de ultieme de Vliet Robinson! Tijdens het kamp deden we proeven individueel, in duo’s en in 
groepen. Iedere keer anders ingedeeld zodat op basis van leeftijd, kracht en wijsheid gestreden kon 
worden voor de ultieme eer! Uiteindelijk werden alle punten bij elkaar opgeteld en hielden we ’s 
avonds eilandraad waarbij steunstemmen verdeeld werden. Daarnaast kon je bonuspunten van de 
leiding verdienen bij voorbeeldig gedrag en door als kampgroep een bonte avond act op te voeren. 
Strafpunten waren er ook: als je je gekleurde bandana niet droeg! Het was een bomvol, uitdagend, 
reuze gezellig en super leuk kamp waarbij Matthijs uiteindelijk na bloed, zweet en tranen en slechts 5 
punten meer dan Sasha gekroond werd tot SG de Vliet Robinson! 
 
Hoe ging het ook al weer? 
Woensdagavond vertrokken we vanaf de Put. Helaas kon de buschauffeur de Put niet goed vinden 
dus we moesten even wachten tot dat we echt konden gaan. Onderweg hadden we ook nog veel file 
en rond 8 –en arriveerden we in Bennekom op het kamphuis de Kromschutte. Hier begon eigenlijk 
het  survivallen al: er moest gesjouwd worden met je bagage. De bus kon immers niet tot voor de 
deur komen. Na de kampregels en het bekend maken van de groepsindeling gingen we gauw het 
eerste spel doen voordat het donker werd. En dat was Levend Kwartet. In de kampen Noord, Zuid, 
Oost en West lag van ieder voorwerp 1 ding en de bedoeling was om hier een kwartet van te scoren. 
Ieder kwartet (er waren er 12) gaven ook nog een voordeel later in het kamp. Zo kon je bijvoorbeeld 
een extra leidinglid in zetten, extra beurten verdienen of oplossingen .. 
 
Na dat alle kwartetten verdeeld waren gingen we de slaapzalen indelen, luchtbedden oppompen en 
het kamphuis ontdekken. Hier kwamen de jongens toch wel tot een schrik van hun leven… er was 
geen spiegel! Toen gingen we allemaal warm aangekleed naar buiten voor een exotisch 
dierengeluiden spel. Vijf verschillende dieren zaten verstopt in het bos. Het was heel spannend 
vooral omdat het bos dicht begroeid was, het erg donker was en daardoor je coördinatie kwijt was.  
Hierna gingen we verzamelen bij het kampvuur. Dit was lekker warm en gezellig. De Marsmellows 
smolten lekker aan de stokken. Daarna was het al bedtijd, voor dat iedereen sliep was het natuurlijk 
al laat… want lekker keten! 
 
Donderdagochtend wist de leiding wel raad om het keten even terug te pakken. Er was een apel met 
de megafoon. Maar zelfs hier sliepen sommige doorheen! Voor het ontbijt was Sabine al vroeg uit de 
veren om eieren te bakken en te koken. Vervolgens wachtte een ochtendgym onderleiding van Kiki 
en Stephanie. Dat was zweten maar werd afgerond met een potje pylonnenroof. Toen wachtte de 
eerste echte proeven!  
 
Bij de fire brigade moesten de groepen met emmers aan een juk via ene parcours water vervoeren 
om zo een vuurtje te blussen. Echter zaten in de emmers natuurlijk gaatjes, en was het parcours ook 
moeilijk! Daarnaast was touwtrekken expeditie stijl. Iedereen zat vastgebonden aan het 
touwtrektouw met slotjes. Om de slotjes te openen moest een bel geringeld wordt, vervolgens 
moest een som opgelost worden zodat het slot geopend kon worden. Als het slot open was mocht je 
niet meer meetrekken. Dus er kwam ook veel strategie bij kijken. Uiteindelijk won iedere groep een 
proef! 
 
Na de lunch gingen we verder met Robinsons kermis van behendigheid. Een 10 tal verschillende 
behendigheidsopdrachten waarbij iedereen individueel punten kon scoren! Sjoelen, Memory, 
Mikado, Eendjes vissen, Schuifpuzzel, Boggel, Blokken puzzel, Darten, Jenga, Spiraal. Vooral de 
schuifpuzzel was erg pittig. Tot aan het eten hadden we toen nog tijd voor een tweetal leuke 
activiteiten. De jongens gingen huttenbouwen in het bos en de meiden dromenvangers knutselen!  
 



Sabine had vervolgens voor de uitgehongerde Robinsons een heerlijke pasta klaar. Met een goed 
gevulde maag konden we daarna even ontspannen en natuurlijk was er werk voor de corveeploeg! 
Alle borden met rode pasta saus!   
 
Vervolgens werd de eetzaal omgebouwd voor de Robinsons Quiz. Een uitdagende quiz was 
voorbereid met verschillende opdrachten: geluidsfragmenten, muziek, foto’s, een sudoku en 
moeilijke vragen!  
Bij het knisperende kampvuur was het tijd voor de eerste eilandraad. Iedereen mocht een steunstem 
uitbrengen op één van de andere robinsons. Mits dit geen broer/zus was of waterpoloteamgenoot. 
Mark had bovendien goed geoefend op verschillende kampvuursongs. Met elkaar zongen we liedjes 
van Nielson, Avicii en Guus Meeuwis. Toen het donker was gingen de oudsten op 3 groepen weg voor 
de dropping. De jongens met Stefan, De meiden met Kiki, en de grote jongens met Davy & Mark. Aan 
de kleinsten vertelde Neil een heel spannend kampvuur verhaal. Daarna gingen zij lekker slapen. De 
oudsten waren middenin de nacht terug! 
 
Vrijdagochtend merkten we goed dat het een korte nacht was. We sliepen dus wat langer uit! Bij het 
ontbijt werden we door Sabine alweer verwend: met pannekoeken! Na het ontbijt kon iedereen 
rustig douchen, corveeën of even buskruiten. Daarna gingen we beginnen aan de Duo proeven. 8 
opdrachten in duo’s of waarbij je tegen je partner streed.  
Buikspieren proef, spijkerbroek hangen, evenwichtsbalk, trival persuit, hold the symbol, toren van 
babylon, hoepelduel en de reflextest. Allen echt gebaseerd op het echte Expeditie Robinson! 
 
Vervolgens hadden we nog een leuke verrassing. We konden een mega twister lenen voor dit kamp. 
Natuurlijk hilarisch als je met 20 mensen gelijk twister speelt! Ook hadden we een mega Robinson 
Memory gemaakt. Ondertussen werd er ook nog lekker ingesprongen op het springtouw!  
 
Na de lunch was het tijd voor het altijd leuke levend stratego! Hiervoor hadden we per team al een 
mooie vlag gemaakt en was het natuurlijk super in het bos! We moesten ook nog even hout 
sprokkelen voor het kampvuur, aardappels schillen, bonte avond act voorbereiden en even 
bijkomen…… Aan het einde van de middag hadden we nog meer proefjes in petto! Hierbij was ook de 
beruchte eetproef opgenomen. Voor 20 Robinsons punten een larf eten? 7 Robinsons deden het , 
ook tot walging van de leiding    
Verder moesten we tijd schatten, gewicht schatten, centimeters schatten, zo lang mogelijk 2 liter 
water met gestrekte arm ophouden en kogelstoten.  
 
Uitgehongerd en wel werden we daarna verrast met Andijviestamppot met kaas en spekjes en 
hamburgers. Dat was wel waar we trek in hadden! Daarna kwam een lekker ijsje, cornetto’s voor de 
leiding ;)  
Voor de bonte avond werd de zaal even omgebouwd want we hadden een flinke line up van acts in 
petto! Googeltrucs van Jaimy, Jochem en …………, Mannenharten geplaybackt van Sanne, Tica, Suus 
en Fien, De wegkijkquiz van Mirthe en Quinten, Datingshow van Familie Meijer, en dan nog de 
optredens per team. Ook de leiding pakte uit met een  YMCA versie van de Minions! 
 
Bij het kampvuur was het vervolgens weer tijd voor de 2e tussenstand en de Eilandraad! Hier werden 
de stemmen weer uitgedeeld! We bleven vervolgens lekker bij het vuur tot dat de oogjes toevielen. 
Behalve voor de alleroudsten: die werden uitgedaagd met de enige echte Robinsons Slaapproef: Wie 
blijft het langste wakker terwijl je in een relaxte hangmat ligt, het doodstil en donker is? Matthijs en 
Joey waren aan elkaar gewaagd… maar Joey viel net iets eerder in slaap. 
 
Zaterdagochtend stond de finale proef op het programma. We hadden een parcours van 9 
onderdelen voorbereid zoals de echte finale. Het ging hierbij om de tijd! De proef bevatte alle 
onderdelen van een echte proef: vuurmaken, klimmen, klauteren, puzzels, graven….. Het was een 



spannende tijd waarbij de groepen aan elkaar gewaagd waren. Uiteindelijk won het blauwe team 
nipt wat de tussenstand weer op scherp zette.  
 
Vervolgens gingen we opruimen en richting het zwembad de Vrije slag. Een heerlijk groot openlucht 
zwembad met duikplank, glijbaan en waterpolo veld. Hier hebben we ons wat uurtjes uitgeleefd en 
bij het zwembad aten we onze lunchpakketten en al het andere lekkere fruit op. Toen we terug 
waren op het kamphuis aten we nog snel even een broodje Shoarma en maakten we de uiteindelijke 
score op  om de ultieme Robinson bekend te maken….    
 
De uitslag: 

Robinson Punten 

Jesse 96 

Kasper 105 

Cynthia 134 

Sanne 137 

Alex 142 

Marcus 144 

Mika 147 

Jack 163 

Myeesha 165 

Cas 175 

Naomy 176 

Delano 187 

Hidde 192 

Quinten 197 

Alex van Rijn 198 

Kian 199 

Ashwin 203 

Jaimy 207 

Max 212 

Suus 213 

Marien 215 

Niels 216 

Fien 219 

Mirthe 223 

Jochem 226 

Francis 226 

Mateo 227 

Maaike 234 

Jean 234 

Joey 241 

Tica 246 

Timo 250 

Robin 251 

Patrick 255 

Sasha 261 

Matthijs 265 
 



De Robinsons van dit kamp: 
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En de leiding! Davy & Angell

Rebecca  

 Patrick 



Sabine

Neil Kiki 

Stephanie  



Stefan

remco Rik

Britt



Mark Jolanda

Bob  Eelke



Wist je dat???? 
Jochem en Sanne maar liefst 8 minuten op de evenwichtsbalk bleven staan? 

De jongens eerder constateerde dat er geen spiegel in het kamphuis was dan de meiden? 

Tica haar hakken meenam op expeditie? 

Rebecca en Bob op de afsluitende leidingavond achterover vielen? Stephanie zich echter 

bekommerde om de tijd van het spelletje dat gespeeld werd… 

Er veel extra corveebeurten zijn verricht voor extra punten? 

Joey misbruik maakte van zijn handicap tijdens Gotya? 

Het blauwe team de beste Robinsons leverde? 

De papagaai betekende dat je je bandana zichtbaar moest dragen? 

Jean lekker in zijn hangmat lag te slapen tot hij viel? 

Marcus een heel mooi masker bij zich had en dit vol trots droeg? 

Remco hier jaloers op was en er stiekem een selfie mee maakte? 

Eelke heel de nacht wakker is gebleven om Matthijs te pakken met Gotya? 

Alex toch echt Van Marle heet en niet van Merle, Sanne! 

Mark enorm goed geoefend had op gitaar voor zijn kampvuur liederen? 

Neil met zijn duidelijke goede stem hierop insprong met leuke liedjes? 

We met zijn allen heel hard en vals hebben gezongen? 

Er hevig verontwaardigd gereageerd werd dat de Cornetto’s voor de leiding waren? 

Wat eigenlijk een goede grap was? 

Timo op de heenreis al in de bus sliep? 

Dit op de terugreis ook waarmaakte? 

Samen met nog vele anderen? 

Fien stemmen op de eilandraad kreeg met een hartje er bij? 

Patrick van Hees het jammer vond dat hij geen schroevendraaier had meegenomen voor wat 

leuke souvenirs tijdens de dropping? 

Alex van Merle aan een boom vastgebonden was? 



Sabine heel graag pionnenroof wil spelen? 

We weer een spetterende bonte avond hebben gehad? 

Joey niet wist wat een minion is? 

Jaimy na veel hints haar “wie ben ik” raadde? 

De leiding de kids verraste met een 8 koppige minion leiding act? 

De kinderen totaal geshokeerd waren? 

Kaart Goocheltrucs populair waren op de Bonte avond? 

Rebecca en Britt wonnen van Davy en Remco tijdens meisjes tegen de jongens? 

Niels vast zat bij de finale proef tussen een houten hekje en de kuil daaronder? 

Tica  Steck’ m in haar eentje oploste? 

Patrick Noorlander 2x als extra leidinglid werd ingezet ter versterking van het rode team? 

De badmeester in het zwembad dacht dat we waterpoloende scouts waren? 

Bob, Patrick, Neil en Rik telkens zorgde voor een heerlijk kampvuur? 

Het vuur daardoor lekker warm was? 

We daardoor ook heerlijke marsmellows konden maken? 

Tosti’s ook prima gaan? 

Suus als echte scout toch iets had aan te merken op onze houthakkers? 

Delano en Jesse helemaal total loss waren na het touwtrekken? 

Kasper de sommen oploste van het groene team bij het touwtrekken? 

Aschwin de spiraal het snelste deed in 0.40 sec? 

Delano 270 punten dartte als hoogste score in 15 pijlen? 

Jaimy de schuifpuzzel in 3.45 min oploste? Volgens zeggen hierbij wel vals speelde? 

Mathijs, Timo, Fien, Jaimy, Jean en Alex van Merle een worm op aten? 

Jean het andere team in plaats van zijn eigen hielp tijdens de Fire Brigade?  

Kian de moeilijke schuifpuzzel bijna oploste zonder hulp? 

Max een nieuw telefoonnummer heeft gescoord? 



Neil een super spannend kampvuurverhaal heeft verteld over Diederik & Henk? 

Matthijs & Mateo een leuk slap slap slap clap clap clap dansje deden? 

Robinsons echte fruit eters zijn! 

Sabine de Robinsons verwende met gebakken eieren, wentelteefjes, knakworsten, 

pannekoeken, stampot, pasta, shoarma en meer! 

Er niet tactisch gestemd werd tijdens de eilandraad? 

We veel creatief geknoopte bandana’s hebben gezien? 

Er mooie dromenvangers gemaakt zijn door de meiden? 

Cas super sportief was tijdens pionnenroof? 

Hij hierbij net als andere kinderen meerdere malen een sliding maakte? 

De Macarena prima acapella gezongen kan worden? 

Rik, Kiki en Davy een mooi afdakje boven de kampvuurkuil hadden gebouwd? 

Jean erg boos op zich zelf werd toen hij schor werd? 

Robin en Patrick niet eens wakker werden toen de alarmtoeter boven hun hoofd hing? 

Familie Meijer een dating show verzorgde op de bonte avond? 

Suus en Aschwin daardoor samen een dropveter moesten opeten? 

De moeder van de van Rijntjes heerlijke cakes mee gaf? 

We dit jaar een slaapproef hebben gedaan? 

Patrick en Robin binnen 3 seconde in coma lagen tijdens de slaapproef? 

Joey niet kon geloven dat hij ook in slaap was gevallen en vervolgens uit zijn hangmat viel? 

Matthijs liedjes zong om wakker te blijven? 

Davy in een apart hangmat als eerste sliep? 

Remco en Angell een springkussen als bed hadden? 

De meisjes tegen de jongens een leuk spel blijft? 

De leiding zich zondagochtend allemaal hebben verslapen? 

Dat dit was na een huize hoog kampvuur zaterdagavond? 



Waar ook de papegaai, urn en wegwijzer in zijn verdwenen? 

Niels het heel leuk vind om te gooien met meel? 

Jaimy dit nog beter uitvoerde in het gezicht van stefan? 

Een ander woord voor dit kamp budgetkamp is? 

Desondanks alles zowat opgegeten en gedronken is? 

We maar liefst 10 boodschappen karren vol met eten en drinken verschranst hebben? 

Hierbij 6 kilo pasta, 10 kilo shoarma, 60 hamburgers, 40 wc rollen, 43 broden en 15 kilo 

aardappels zijn opgegaan? 

De kinderen soms nóg honger hadden? 

Die 15 kilo aardappels geschild zijn door de meiden? 

Cynthia hier meeeeeegaaaaaa goed in is? 

Jesse en Matthijs Joey zijn veters te straks strikte? 

Hidde maar liefst twee avonden verstandig zelf al naar bed is gegaan? 

Kindvriendelijkheid onder de grote gasten erg speelde? 

Myeesha op het laatste moment tóch gezellig meeging op kamp? 

Matthijs de ultieme de vliet robinson is? 

Sascha hem op de voet volgde? 

Dit maar een larf scheelde? 

Badeendjes vissen nog best leuk kan zijn? 

Britt hierbij ingemaakt is door Kian en Jean? 

Jean zelf een woord verzon: Bananenkrom? 

We dit jaar harstikke gezellig hebben staan corveen? 

Veel kinderen dit ook deden voor extra punten? 

Sommige kinderen voor het eerst in hun leven afgewast hebben en zichtbaar moeite hadden 

een afwasborstel vast te houden? 

Alle slaapzalen een zooitje waren? 

Dit ook het geval was in de leidingkamer? 



Snurken erg populair was onder de mannelijke leiding? 

Remco de kinderen eindelijk stil kreeg en toen per ongeluk een luchtbed liet leeg lopen? 

Mateo bijna alle meiden zover heeft gekregen om op hem te stemmen> 

Delano het eerste slachtoffer van gotya was? 

Jesse tijdens de balkproef gewoon met zijn telefoon kon spelen? 

Patrick een bal soepel kan hooghouden 

Marien een goed richtingsgevoel had tijdens de dropping? 

Hij daardoor zijn groep naar het kamp terugbracht? 

Cas tijden de pionnenroof fanatiek verdedigde? 

Alex van rijn het leuk vind om stemafspraken en complotten te maken? 

Mika zeer verbaasd was dat timo een larf ging eten? 

Quinten bij jenga veel blokjes uit de toren haalde? 

Marcus goed is in het geven van een spoedcursus spelregels van weervolven? 

Kasper stoer mee ging op dropping 

Maaike het niet zo leuk vindt om op de foto’s te staan? 

Francis haar kleding niet zo goed gecamoufleert had in het bos? 

Jaimy een schuifpuzel snel kan oplossen? 

Mirthe het gotchaspel heel goed speelde? 

Sanne in vegen een nieuwe hobby heeft gevonden? 

Suus geen genoeg kon krijgen van optreden bij de bonte avond? 

Naomy olijven niet zo lekker vindt? 

Fien haar bandana als eerste heel snel kwijt was? 

Cynthia haar bandana altijd netjes om had? 

Myeesha even lekker zat bij te komen tijdens het kampvuur? 

De meiden hierdoor nog harder begonnen te lachen dan dat ze ervoor deden? 



Casper het wel fijn vindt dat we maar kort mogen douchen? Dan is hij er tenminste “zo weer 

van af” 

Sanne voor de leiding mooie rieten hoedjes had geregeld? 

Deze ook in de smaak vielen bij de kinderen? 

Dat we weer heeeeeeel veel foto’s hebben gemaakt? 

Jullie deze weer terug vinden op de website? 

De leiding ontzettend heeft genoten van de leuke sportieve groep? 

We met zijn allen terug kunnen kijken op een GEWELDIG kamp? 

 

 
 

TOT VOLGEND JAAR!! 
TOEDELOEEEEEE! 


