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Joe Nalist  
 

BDC Zomerkamp weer 

op de agenda  

Voorbereidingen in volle gang  
 
“Ut giet oan!”. Dat zeggen de Friezen zodra de 
elfstedentocht weer gehouden kan worden. In 
Landgraaf zeggen ze “Verrik, ut kint weer!”, want na 
twee jaren van Corona beperkingen is het weer 
mogelijk om met de handbalvereniging het seizoen 
met een zomerkamp af te sluiten. 

“De organisatie zat er al op te hopen” aldus 
werkgroeplid Femke van Haaren. “Tijdens de 
persconferenties van de afgelopen maanden zaten 
wij als werkgroep steeds met elkaar voor de buis en 
te hopen op de verlossende woorden. Na de laatste 
persconferentie vlogen wij elkaar in de armen van 
vreugde en vloeide de champagne, eindelijk kunnen 
wij weer aan de slag!” 

De werkgroep heeft inmiddels al enkele overleggen 
erop zitten en vanuit diverse geledingen wordt er 
ook hulp van buitenaf aangeboden. Alle 
onderwerpen zijn besproken van communicatie tot 
materialen, van accommodatie tot aan horeca, aan 
alles wordt gedacht. 

Het informeren van ouders en leden zal 
plaatsvinden middels de BDC Courant zodat 
iedereen op de hoogte is van de laatste informatie.  

 

 

Buitencentrum De Spar, Roggelseweg 55 Leudal 

 

Chra Streidhagel  
 

Van Landgraaf naar Leudal 
BDC ’90 verruilt sporthal Strijthagen voor de De Spar  

De handballers van BDC ’90 hebben besloten 
thuishaven sporthal Strijthagen in te wisselen voor een 
andere accommodatie.  

Na jarenlang wekelijks vele uren doorbrengen in deze 
sporthal, zal het afscheid niet makkelijk worden. “Om 
het afscheid van sporthal Strijthagen emotioneel te 
kunnen verwerken is op de parkeerplaats voor de hal 
een afscheidsceremonie georganiseerd”, aldus 
organisator Roger Janssen. Hij vervolgt: “Deze is op 
vrijdag 1 juli en start om 16.00 uur. Ik verwacht dat 
ruim 75 deelnemers met sporttas, gevuld met goede 
zin, aanwezig zullen zijn. Rond 16.15 uur verplaatsen 
wij ons richting De Spar in Leudal.” 

 

Uit bij de redactie bekende bronnen hebben wij 
vernomen dat dit vertrek slechts tijdelijk is en wel 
van vrijdag 1 juli tot en met zondag 3 juli.  

Op dinsdag staan namelijk weer trainingen op het 
programma van deze sportievelingen. En deze 
trainingen schijnen als vanouds in Sporthal 
Strijthagen plaats te vinden. 

Om zeker te zijn dat sporthal Strijthagen in gebruik 
blijft, moeten de deelnemers weer in Landgraaf zien 
te komen. Daartoe worden de ouders op zondag 3 
juli om 14.00 uur verwacht bij de De Spar. Er vindt 
dan tot 15.30 uur een gezamenlijke afsluiting van het 
kamp plaats. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gemeente Landgraaf 

bestaat 40 jaar 

Prijzige zoektocht 

naar kamplocaties 

Hoeveel zakgeld geeft 

u uw kind 

Femke van Haaren Mark Vonken Sanne Geppaard 

In het kader van het 40 jarig bestaan van de 
gemeente Landgraaf, ondersteunt de gemeente 
mooie verenigingsactiviteiten. Dus ook ons kamp 
wordt gesteund door de gemeente Landgraaf en 
uiteraard zijn wij daar zeer dankbaar voor.  
Pagina 4  

De zoektocht naar kamplocaties heeft geleid tot 
onnodige kosten. Vanwege de geplande Bingo 
avond moesten werkgroepleden met spoed naar 
Landgraaf retourneren. Hierbij zijn niet alle 
verkeersregels in acht genomen. De politie had 
hier helaas veel moeite mee. 
Pagina 2 

Uit onderzoek is gebleken dat ouders worstelen 
met de vraag hoeveel zakgeld aan hun kinderen 
te geven. Daarom hebben wij het de ouders 
makkelijk gemaakt. Het is namelijk niet nodig 
om zakgeld mee te nemen naar het kamp. 
Pagina 3 
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Frank Enstijn  
 

Ik ga op reis en neem mee  
Niks vergeten? Controleer toch maar even, want deze lijst is vast niet compleet  

Bij de start voor de voorbereidingen heeft de 
organisatie direct contact opgenomen met Doortje 
Flessing. Gezien het gebrek aan ouderlijk toezicht 
tijdens het kamp, leek het de organisatie toch 
verstandig om ouders vooraf de tas van de 
deelnemers na te kijken op de verschillende 
onderdelen. 

Doortje dook op verzoek in haar dagboek rondom 
haar programma Naar Het Einde Van de Wereld 
en wist voor ons een heuze tiplijst samen te stellen.  

“Als ik ga slapen dan neem ik altijd de volgende 
dingen mee” vertelde Doortje. “Een 1-
persoonhoeslaken,  een kussen met sloop, een 
slaapzak of dekbed met overtrek voor de koude 
nachten, mijn lievelingsknuffel uiteraard en ook 
niet onbelangrijk, mijn mooiste pyjama”.  

“Zodra ik naar locaties op de wereld ga waar ik vies 
kan worden, dan heb ik hiervoor een speciale 
koffer”, vervolgt ze. “Ik heb hierin altijd stevige 
schoenen maar ook badslippers. Met mijn broeken 
let ik altijd op het weer. Lange broeken gaan altijd 
mee maar korte broeken zijn ook handig.” 

 

“Uiteraard ontbreken er geen t-shirts, truien en 
vesten. Schoon ondergoed en sokken, dat is 
eigenlijk vanzelfsprekend maar vergeet niet een zak 
waar ook je vieze onderbroeken en stinksokken in 
kunnen. Voor de bosachtige gebieden denk ik 
altijd aan donkere of zelfs camouflagekleding maar 
voor sportwedstrijden heb ik altijd mijn sportkleren 
en gymschoenen bij me. Een jas is ook wel eens 
handig maar dat spreekt voor zich”.  

“Maar als je denkt dat je er dan bent, dan vergis je 
je” zegt Doortje door haar lijsten bladert. “Er zijn 
zoveel dingen die je nog meer moet meenemen 
zoals je toiletartikelen want je wilt er iedere dag 
toch goed uitzien toch?” lacht Doortje. “En vergeet 
niet je handdoeken en voor de bescherming tegen 
de zon heb je zonnebrandcreme, een zonnebril en 
een petje nodig. En als er spellen gespeeld worden 
dan is het altijd verplicht om een theedoek en een 
zaklamp mee te nemen. Heb je dan ook nog dorst 
dan is een bidon of drinkfles niet overbodig.” 

“Wat héél belangrijk is dat je eventuele medicijnen 
meeneemt, voorziet van de naam en die bij Femke 
van Haaren van de organisatie afgeeft. Een EHBO 
koffer neem ik nooit mee, die is altijd op locatie 
wel te vinden.” 

“Tot slot,” vervolgt Doortje, “zijn er ook altijd die 
regels van de organisatie. Nooit leuk om te horen maar 
wel belangrijk. Tijdens de opnames op de Spar 
moesten wij allemaal respectvol met de accommodatie 
en de spullen, ook van anderen, omgaan. Iedereen was 
ook altijd verplicht om aan de activiteiten deel te 
nemen en mocht zich niet verstoppen voor de leiding. 
Zelfs het wijzigen van de slaapkamerindeling mochten 
wij niet zelf doen. Beetje jammer maar ik begreep het 
wel” zei ze met een knipoog. “Alcohol mochten wij 
ook niet meenemen en werd nooit geschonken aan 
minderjarigen. En als er dan iets kapot ging of 
verdween, dan was de organisatie ook nog eens niet 
aansprakelijk!” besluit ze met een lach. 

  

   

 

Rep Orter 
 

Prijzige zoektocht naar 

kamplocaties  
 
In de zoektocht naar kamplocaties zijn onnodige 
kosten gemaakt. “Het is een lang verhaal” zegt Mark 
Vonken op vragen vanuit de journalist. “Het was een 
noodsituatie waarbij de organisatie van de Bingo 
avond op het spel stond” verklaart Mark.  

Uit onderzoek is gebleken dat, op het einde van een 
hele dag kamplocaties zoeken, de geplande eindtijd 
was overschreden. De oorzaak wordt gezocht in de 
diverse verkeerde genomen rijrichtingen echter dit 
wordt met klem door de chauffeur van de dag, Mark 
Vonken, ontkend. 

“Het was zwaar die dag….” aldus Mark, “de stress van 
steeds de juiste weg kiezen en mensen op de juiste 
thuisadressen ophalen was al een uitdaging. Daarnaast 
nog het commentaar over rijstijl vanaf de achterbank.. 
soms werd het me even teveel en was mijn 
concentratie weg. Maar de planning was gewoonweg te 
krap” verdedigt Mark zich. 

“En toen bleek dat enkele aanwezigen nog bijna te laat 
kwamen voor de Bingo avond… dat mocht niet 
gebeuren dus heb ik mijn rechtervoet ietwat te diep 
ingedrukt tijdens het rijden” vervolgt een aangeslagen 
Mark. 

De gevolgen waren desastreus. De politie van het 
gewest Antwerpen was onverwurmbaar en bestrafte 
deze ongehoorzaamheid direct af. “Het was een 
terechte beslissing en ik heb mijn lesje geleerd, maar 
de Bingo avond was wel gered”, besluit Mark. Of dat 
lesje echt geleerd is … 

 

Lance Beenstrong  
 

Dopingcontrole op het kamp 

Na alle activiteiten die BDC ’90 organiseert 
tijdens het zomerkamp zal een dopingcontrole 
plaatsvinden. Van de verliezers worden 
urinemonsters genomen om te checken of er wel 
voldoende doping gebruikt is. “In het verleden 
hebben deelnemers slechte resultaten behaalt 
tijdens de kampspelen”, weet Roger Janssen zich 
te herinneren. “Daarom zijn wij in gesprek gegaan 
met emeritus dermatoloog Sam Shuster. 

Hij beweert namelijk dat we moeten stoppen met 
de strijd tegen doping. Zo vindt hij het argument 
van oneerlijke competitie niet opgaan. Volgens 
hem heeft sport sowieso niet van doen met 
eerlijke concurrentie, anders zouden mensen die 
van nature bijvoorbeeld harder kunnen rennen 
ook minder moeten trainen. 

Volgens hem gaat het bij sport om winnen, met 
welke hulp dan ook: de eigen inzet, hulp van 
anderen, goede genen. En doping. Hij ziet geen 
duidelijk verschil met andere moderne 
hulpmiddelen zoals trainen in een hoogtekamer 
en voedingssupplementen. 

Gevaren van doping zijn volgens hem ook geen 
goede reden om de middelen te verketteren: er 
zijn gevaarlijke sporten die ook niet verboden 
zijn. Tot slot noemt hij het feit dat er geen bewijs 
is dat doping op topniveau eigenlijk wel werkzaam 
is. Kortom: het circus rondom testen en controles 
dat opgetuigd wordt, is volgens Shuster onnodig. 

“Voor ons dus reden om te gaan controleren op 
een te laag doping gebruik” aldus Roger.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Het besluit van de Politie gewest Antwerpen  
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Bert Dagoduck  
 

Hoeveel zakgeld? 

De meest recente updates 

 

 

Vanaf de leeftijd van de F-jes kunnen kinderen 
munten en geld herkennen. Als de kinderen in de 
leeftijd van de E zijn, wordt het geld alleen maar 
uitgegeven aan snoep. Vanaf de D sparen de 
jongens voor een spelcomputer. De meiden 
hebben op deze leeftijd al een gat in de handen. 
Blijkbaar is dat erfelijk. Vanaf de C gebruiken de 
meiden het zakgeld voor het kopen van kleren en 
chips. De jongens snappen nog steeds niet dat het 
goed is voor de Nederlandse economie als geld 
rolt. Vanaf de leeftijd van de A moet u stoppen 
met het geven van zakgeld. Niet alleen omdat die 
luie pubers eens van de bank moeten komen en 
een baantje moeten zoeken (let op: niet tijdens 
trainingstijden en wedstrijden), maar ook omdat ze 
het geld alleen maar aan dingen uitgeven die u niet 
wilt weten.  

Maar hoeveel zakgeld moet er nu mee naar het 
zomerkamp? Omdat ook u worstelt met deze 
vraag, hebben we het u makkelijk gemaakt. Het is 
namelijk niet nodig om zakgeld mee te nemen 
naar het kamp. Op het zomerkamp hoeft namelijk 
voor niks betaald te worden. En ook is de 
kampleiding niet om te kopen. Alhoewel….  

Van onze culinaire correspondent  
 

Heel BDC bakt 

Chefkok Franck daagt je uit 
 
Heel BDC ’90 bakt krijgt dit jaar een vervolg! 

Tijdens het vorige kamp is “Heel BDC ’90 bakt” 
geïntroduceerd. Dit was zo een succes, dus het moet 
een vervolg krijgen. Chefkok Silvia Franck nodigt je 
dan ook uit je creativiteit te tonen: “Vind jij het leuk 
om voor het kamp een cake, cupcakes, wafels of iets 
anders lekkers te bakken? Verras ons met jouw 
favoriete baksel. Dit lekkers mag je bij aankomst bij 
De Spar afgeven aan niemand anders dan de 
keukenkoningin Silvia Franck zelf”. 

 

 

 

Kinderen leren de waarde van geld kennen 
wanneer ze zakgeld krijgen. Ze leren hoe ze 
moeten sparen, keuzes maken, budgetteren en 
vooruit plannen. Maar hoeveel zakgeld wordt er 
gemiddeld per leeftijd gegeven? Uit landelijk 
onderzoek van het Nibud is gebleken dat ouders 
worstelen met deze vraag. 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bert Dagoduck  
 

We bedanken onze sponsoren  
Steun gemeente Landgraaf vanwege 40 jarig bestaan  
Alle prijzen blijven maar stijgen. Volgens het CBS was een zomerkamp nooit 
eerder zo duur. Zelfs niet in 1990, het oprichtingsjaar van BDC. De 
prijsstijging komt voornamelijk door stijging van de energiekosten. Dit leidt 
weer tot hogere kosten voor de productie van voedsel en woonartikelen. We 
zijn dan ook heel dankbaar voor de sponsoring door Plus Wetzels, Hiero 
Woonsuper en Moon’s Vispaleis. “Zonder hun warme hart waren de kosten 
voor onze deelnemers aanzienlijk hoger geworden en dat hebben wij nu tot 
een redelijk bedrag weten te beperken”, aldus Sanne Geppaard namens de 
organisatie. 

Daarnaast viert de gemeente Landgraaf in 2022 haar 40-jarig bestaan. Onder het 
motto ‘voor en door Landgraaf’ wil de gemeente Landgraaf onder andere het 
zomerkamp van BDC ’90 ondersteunen om daarmee het 40-jarig bestaan van de 
gemeente dit jaar te onderstrepen. Dit doen wij door onze activiteiten extra 
cachet te geven en zal de vlag van de gemeente Landgraaf dapper wapperen 
tijdens het gehele weekend. 
 
Femke van Haaren is daarom namens de organisatie ontzettend blij voor de 
bijdrage vanuit de gemeente Landgraaf en reuze trots dat zij in die mooie 
gemeente woont.  
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Doep Johmen 
 

Het programma en werkgroep onthult  
Organisatie geeft geen zekerheid of programma definitief is 

Een journalistiek onderzoek naar het programma 
heeft doen uitwijzen dat het programma van het 
weekend een leuk en gevarieerd aanbod kent. De 
uitkomsten van dit onderzoek, dat met behulp van 
phishing mails en telefoontaps is uitgevoerd, zijn 
voorgelegd aan de organisatie van het kamp. Deze 
geven toe dat de resultaten van het onderzoek 
kloppen maar dat last – minute wijziging, vanwege 
bijvoorbeeld het weer, mogelijk zijn. 

Doep Johmen licht verder toe dat het programma 
start met een vertrek vanaf sporthal Strijthagen. 
Dat zal plaatsvinden op vrijdag 1 juli om 16:15 uur. 
In verband met de hoge benzineprijzen wordt 
iedereen verwacht om 16:00 uur om de 
verschillende voertuigen al aan te duwen. 

Na aankomst op de locatie zal het kamp formeel 
worden geopend en wordt de BDC-eed 
uitgesproken. Dan is het tijd voor de kennismaking 
en het formeren van de teams. Deze vaste teams 
zullen het hele weekend met elkaar strijden om de 
hoogste eer. Omdat dan iedereen zeker honger 
heeft wordt de barbecue aangemaakt en zal 
vervolgens de avond afgesloten worden met 
gezellige spelen. 

Op zaterdagochtend volgt na een heerlijke ontbijt 
uiteraard een sportieve dag. Waar in de ochtend 
onze jongste leden zich amuseren met een 
spannende speurtocht, zullen de overige leden de 
krachten meten op het handbalveld. Na de lunch 
worden de laatste krachten eruit geknepen tijdens 
een zeskamp. Na de avondmaaltijd zullen er 
binnenspelen plaatsvinden waarbij ook de 
hersenen gebruikt moeten worden. Voor het 
slapengaan zullen de durfals sluipen en rennen 
door het donkere bos. 

Na onze laatste nacht zit iedereen weer fris en 
fruitig aan de ontbijttafel en gebruiken wij de 
ochtend om de laatste krachtsmetingen te doen 
met buitenspelen. Als wij dan ook nog opgeruimd 
en gelunchd hebben zal er, van 14:00 tot 15:30 
uur, samen met de ouders afgesloten worden en 
weten wij wie de winnaars zijn van het BDC 
Zomerkamp 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege de gemeentelijke steun voor dit kamp kijkt 
ook de Tweede Kamer mee met de organisatie van dit 
kamp. De altijd kritische blik van het CDA op onze 
journalist bracht direct vragen over de betrouwbaarheid 
van de werkgroep met zich mee. Het kon immers toch 
niet dat een programma van een kamp niet met 100% 
zekerheid vastgesteld werd? Onderzoek van onze 
journalist naar bovenstaande werkgroepleden heeft, 
ondanks alle lokale geruchten en verhalen, geen rare 
fratsen opgeleverd. Mocht iemand zich willen 
reclameren over dit onderzoek, vragen hebben over 
het kamp of voor nood tijdens het kamp iemand 
moeten bereiken, dan kunnen zij contact opnemen met 
Roger 06 - 55 742 351 of Mark 06 – 21 290 118. 

   

 

Elbarto Stegevrouw 
 

Proefwerkweken 

gooien roet in het eten  
 
Het is de ouders van de middelbare scholieren vast 
opgevallen. De planning van het BDC Zomerkamp 
valt dit jaar erg ongelukkig gezien de planning van de 
proefwerkweken van de lokale middelbare scholen. 
Reden genoeg voor journalist Elbarto Stegevrouw om 
de organisatie van het kamp hiermee te confronteren.  

Elbarto vertelt hoe hij zijn confrontatie heeft 
uitgevoerd. “Ik heb enkele dagen in de Oranje 
Nassaustraat in de struiken gelegen. Mijn ogen waren 
24/7 gericht op huisnummer 1 en na 3 dagen kwam er 
een vrouw naar buiten. Dat moest Silvia Franck zijn, 
de eerste op mijn lijst om aan de tand te voelen. Die 
zat goed vast en daarna heb ik haar gevraagd hoe het 
toch kon dat deze datum gekozen was. Silvia 
antwoordde hierop dat er vooraf onderzoek was 
gedaan naar enerzijds beschikbare locaties en 
anderzijds de proefwerkweken op de diverse scholen. 
Het resultaat was dat de proefwerkweken vanaf 5 juli 
zouden beginnen en dat deze locatie in het weekend 
van 1 tot 3 juli als nagenoeg enige geschikte optie 
beschikbaar was.” 

“Een plausibele verklaring echter ik liet het er niet bij 
zitten”, vervolgt Elbarto. “Waarom is dan niet eerder 
gekeken naar een geschikte locatie vroeg ik me af. 
Toen ik Silvia met deze vraag confornteerde wuifde 
zij mij weg. Ga je informatie maar elders halen vriend, 
ik moet werken, zei Silvia en stoof langs mij heen. Ik 
besloot mijn vraag aan Mark Vonken voor te leggen. 
Die woont daar immers ergens in de buurt. 

Op de weg naar hem toe, zag ik hem rijden (iets te 
hard denk ik) en hield hem aan. Op mijn vraag 
waarom hij niet eerder naar kamplocaties heeft 
gezocht zei hij: “Omdat er Corona was en alles dicht 
was slimmerik”. Enigszins beteuterd door dit 
(eigenlijk) logische antwoord rondde ik zonder 
sensatie mijn onderzoek maar af. 

Max Verstappotlood  
 

Vervoer naar kamp gezocht 

“Alle goede voorbereiding ten spijt maar het 
vervoer naar de kamplocatie in Leudal blijkt toch 
een probleem”, aldus Sanne Geppaard. “De bus 
die geregeld was is onlangs door de politie in 
beslag genomen in een onderzoek naar 
verdwenen zeepaardjes op Schiermonnikoog. 
Daarnaast wordt de buschauffeur momenteel 
verdacht van smokkel van orthopedisch 
kniebeschermers naar Sri Lanka wat betekent dat 
wij met onze handen in het haar zitten met 
betrekking tot het vervoer naar Leudal”. 

“Hierbij wil ik namens de organisatie dan ook een 
oproep plaatsen aan ouders die de kinderen op 
vrijdagmiddag 16:00 uur naar de kamplocatie 
kunnen rijden. Het is voor de kinderen een ritje 
van circa 50 minuten. Voor de rij ouders het 
dubbele want die moeten die dag ook nog terug”, 
aldus het rekenwonder Sanne. 

Ouders mogen zich bij Sanne melden door een 
appje te sturen naar 06-28 503 805. 
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