CJV TV Kamp 2013 presenteert:

Een terugblik op al het goede nieuws van het CJV Kamp 2013!
Het kampjournaal werd uitgezonden vanaf zaterdag 10 augustus tot en met
donderdag 15 augustus vanuit kampeerboerderij De Zwemkolk in Markelo.
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Kampjournaal zaterdag 10 augustus
Na weken voorbereiding was het dan eindelijk zover: KAMP
Maandagavond begon de leiding van de tv-show al met het inpakken van alle spullen. Het leek wel
alsof ze bezig waren met een speurtocht, want ze waren in maart verhuisd naar het nieuwe clubhuis
en ze wisten niet meer zo goed waar ze alle spullen hadden gelaten. Vanaf de zolder kwamen alle
potten en pannen tevoorschijn, maar ook in de berging beneden vonden ze weer een pan. Zelfs het
buitendecor lag door het hele clubhuis.
Uiteindelijk hadden ze alles gevonden, gelukkig maar, en nu hopen ze dat al het nodig is ingepakt.
Vrijdagavond mocht iedereen zijn bagage brengen. De grote vrachtwagen stond al klaar en vlot
werden alle spullen in de wagen gepakt. Het was niet te filmen, zo snel reed de leiding naar Markelo
om daar alles in de boerderij te zetten. Wel had de leiding een beetje haast want ze moesten nog
naar een feestje toe. En wat voor een feest; CJV-TV was genomineerd voor een echte Oscar voor het
beste Nederlandse tv-programma!
En wat bleek ??? WE HEBBEN GEWONNEN!!! Er werd tot diep in de nacht gefeest door de leiding en
vanochtend moesten we weer vroeg uit de veren. Want we gingen toch echt op Kamp.
Nadat de leiding het traditionele bezoek aan het pannenkoekenhuis voor een heerlijke pannenkoek
had afgelegd, hebben we ons verzameld bij het clubhuis voor vertrek.
Om twee uur vanmiddag was iedereen gereed om de etappe naar Markelo in te zetten. Het was een
gezellige fietstocht van 23 kilometer, met tegenwind. De fietstocht werd onderbroken door twee
reclameblokken; Kirsten en Rogier stonden klaar met een heerlijke beker ranja en koekjes.
Aangekomen bij de kampeerboerderij werden al snel de slaapstudio’s ontdekt. De bedden werden in
beslag genomen, en de slaapzakken werden tevoorschijn gehaald. Bij de vlaggenmast werd het
thema en de groepen bekend gemaakt; we zijn dit jaar op televisiekamp, en we hebben dit jaar 6
groepen: de soapacteurs, de grimeurs, de regisseurs, de presentatoren, de figuranten en de
journalisten. En dat alles onder leiding van onze eigen omroepbaas Frank, die samen met
omroepbaas Sonja de leiding over de zender heeft! En daar mag best voor geapplaudisseerd worden!
Na een heerlijke broodmaaltijd was het tijd voor het eerste spel, het rode draadspel: Fort Boyard. De
groepjes kunnen elke dagen sleutels verdienen, en aan het einde kan één van de groepjes met zo’n
sleutel de kluis openen. Vandaag stond een estafette op het programma: de groepjes moesten een
parcours met hindernissen afleggen. Ze begonnen met z’n tweeën, maar elke ronde moesten ze een
extra lid meenemen. Het werd dus elke ronde lastiger om het parcours af te leggen.
Wist u datjes:
Wisten jullie dat:
* Tobias de eerste van het kamp was die drinken heeft gemorst!
* Camilla tegen een paaltje is gefietst, Djoa met een snoekduik van de fiets is gevallen en Isabel
onderweg al haar slippers is verloren!
* Stijn zelf heel hoog kan schommelen
* Robert zich op de schommel laat duwen door de leden
* We denken dat de eerste kampstelletjes al in de maak zijn!
* En we morgen graag horen wie écht op elkaar verliefd zijn!
* CJV TV een Oscar heeft gewonnen en dat die ergens in de zaal staat. En dat je daar best wel voor
mag applaudisseren!
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Kampjournaal zondag 11 augustus
Gisteravond toen de kleinsten naar bed gingen om te gaan kletsen, snoepen, lachen en uiteindelijk
toch maar te gaan slapen, werden de oudsten in de auto gezet om een heel eind verderop er weer
uitgegooid te worden. Ze kregen de opdracht om lopend de boerderij weer terug te vinden met als
grote hindernis dat ze niet gezien mochten worden. En volgens de redactie is dat aardig gelukt. Na
een voor sommigen lange nachtrust en voor anderen weer een korte nachtrust zijn we vanochtend
vrolijk gewekt door de omroepbazen van vandaag: Jonny en Kirsten. De omroepvlaggen zijn gehesen
en we kregen in de TV kantine het ontbijt geserveerd. En lekker dat dit was! Vooral de gebakken en
gekookte eieren waren op voor je het wist. Omdat de TV kantine nog moest worden omgebouwd
voor de EO jongerendag hadden we nog even tijd voor vrij spel.
Nadat de EO’ers ons riepen, mochten we gezellig gaan zitten om kaarten te schrijven aan de familie,
vrienden en bekenden. Ook mochten we nog een vrolijke boodschap schrijven voor de gewonde Noa.
En we hebben het bericht ontvangen dat ze dit erg leuk vindt. Kirsten vertelde ons het verhaal over
de toren van Babel en daarna gingen we een spel doen over de toren van Babel. De leden deden een
rondgang langs de 40 studio’s van Markelo. Bij elke studio was een vraag die te maken had met de
toren van Babel. Ook waren er een aantal opdrachten verzonnen, de groepen moesten bijvoorbeeld
een zo hoog mogelijke toren bouwen. Halverwege hun bezoek mochten de studiobezoekers ter ere
van de Oscarwinst van CJTV de tokowinkel plunderen. De zakjes snoep waren snel gevuld.
Terug in de TV-kantine hadden Herman en Hermien den Blijker van “Herrie in de keuken” een
overheerlijk buffet bereid. Vandaag hebben deze topchefs rijst, boontjes kip en satésaus geserveerd.
En voordat we het wisten was de kroepoek helaas al weer op. Als toetje hebben we gele omroep max
vla gekregen. Na dit pauzeblok, werd de zender weer opgestart, met het Rad van Fortuin! Er was een
miljoenenjacht, een commercial break, de algemene kennis van de leden werd zwaar op de proef
gesteld, en de laatste roddels moesten worden doorverteld. En daarbij konden punten verzameld
worden. Deze punten konden uiteindelijk bij het Rad van Fortuin ingezet worden. De leiding kon ook
meedoen, en zij hebben uiteindelijk de meeste punten verzameld. Teruggekeerd in de TV-kantine,
hebben we bezoek gekregen van de koks van ‘Heel Holland bakt’. Helaas waren er niet genoeg
pannenkoeken voor iedereen, dus hebben we ook nog een lekkere boterham gegeten.
Tijdens het rode draad spel, werd Fort Boyard vanavond ook weer bezocht. Door een rode draad
labyrint moesten onze studiogasten aan de overkant komen, zonder één rode draad aan te raken.
Het bleek een lastige opdracht, maar één groep heeft vanavond weer twee sleutels verdiend. Het is
nog steeds spannend, want wie heeft aan het eind de winnende sleutel? Tijdens het wachten werd
ook nog verstoppertje gespeeld.
Wist u datjes:
*Jonny en Martijn hun lolly niet open kunnen krijgen, terwijl Miranda diezelfde lolly al bijna op had.
*Corine uit een ander land komt
*Mihaila sjans had met Lex
*De jongens van de Kraaiennest bij de meisjes waren, en dat er een paar jongens in hun onderbroek
liepen
*Noa heel goed kan voetballen
*Frank en Celine een stelletje zijn
*Sten naar de meisjes WC is geweest
*Lex gisteravond een halfuur in de boom heeft gezeten om zich te verstoppen, maar dat dit niks
heeft geholpen, omdat zijn teamgenoten hem verraadden
*Er heel veel nieuwsgierige kinderen zijn
*Frank heel veel kinderen pijn doet, en dat hij daar veel lol om heeft.
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Kampjournaal maandag 12 augustus
Gisteravond nadat de jongste jongens en meiden weer naar bed waren gegaan om te gaan snoepen,
lachen, klieren en uiteindelijk toch maar te gaan slapen, gingen we met de oudste omroepMAX leden
het bos in voor een echte griezeltocht. Ze moesten in groepjes het bos in om een route te lopen.
Onderweg kwamen ze verscheidene horrorpersonages tegen, of gewone special effects zoals een
verlicht masker in een boom. De tocht had goed uitgewerkt, want de oudsten hadden de schrik goed
te pakken gehad en vielen later in de slaapstudio snel in een diepe slaap.
Vanmorgen werden we gewekt door de dagpresentatoren Robbert en Marijke. De omroepvlaggen
zijn onder hun regie gehesen waarna we naar de TV kantine mochten voor het ontbijt. Voordat er
ook maar één kruimel gegeten werd moest er eerst gezongen worden, want onze eigen Robert ten
Brink viert vandaag zijn verjaardag.
Onder het eten kwam er ineens een nieuwsbericht dat onze gewonnen TV Oscar gestolen was. We
moesten vanochtend op zoek naar de dader tijdens het spel 3 op reis. De zoektocht leidde ons langs
het mooie Markelose koeliezenlandschap, en gingen we bij de verschillende verdachten langs. Zo
kwamen jullie bij iemand die niet meer wist waar zijn meeuw is, langs Floortje Dressing, Luzielige
Werner, Ron Boszhard (de neef van Jim), Chantal Janzen (die dezelfde kapper heeft als Corine),
Monique Smit (het nichtje van Kirsten) en uiteindelijk bij Abel Tasman, die kindertaartenbakker.
Tijdens de spelletjes werden de verdachten deskundig ondervraagd door de tv groepen en kregen de
verdachten het Spaans benauwd. Zij zochten afkoeling in het zwembad en de leden achtervolgden ze
ook daar. Uiteindelijk kon politieagent Toby dankzij jullie goede tips de dief inrekenen. Als dank
zorgde hij voor onze avondmaaltijd, die door TV koeriers werd binnen gebracht. Tot de laatste
kruimel gingen de patat, snack en de ijscocktail op.
Na het eten werd nog een nieuwe ronde in het Fort Boyard gespeeld, met dit keer een tafelkleden
puzzel met tv programma’s erin verstopt. Na het TV vlag strijken en de kampkrant gaan de kleinere tv
sterren zo naar bed. De gerenommeerde artiesten gaan straks nog even een mol ontmaskeren.
Wist u datjes:
Wisten jullie dat:
* Onze Oscar weer terug is
* Isabel geheimpjes vertelde aan de badmeester.
* Lex en Mihaila sjans hebben
* Jelle de langste van zijn groep is
* Marijke uit haar broek is gescheurd
* Sten vlinders in zijn buik heeft
* Rogier te klein was om de was op te hangen
* Pim en Jelle samen in een worst zaten
Kampjournaal dinsdag 13 augustus
Gisteravond nadat de jongste jongens en meiden weer naar bed waren gegaan om te gaan snoepen,
lachen, klieren en uiteindelijk toch maar te gaan slapen, werden de oudste leden bij elkaar geroepen
voor een mollenjacht. Ze waren uitgenodigd voor de Markelose variant van Wie is de Mol. Twee
mollen probeerden tijdens de verschillende spellen te saboteren, om daarmee de spelletjes te
verknallen. En dat is gelukt. Zonder ontmaskerd te worden zijn veel spelletjes verknald. De mollen
hebben gisteravond gewonnen.
Vanochtend werden we met ratels gewekt door omroepbazen van vandaag: Jim & Miranda. Nadat de
omroepvlag was gehesen, werden we weer uitgenodigd om te ontbijten in de TV-kantine. De
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croissants waren op voordat we het doorhadden, dus hebben we ook nog wat boterhammen
uitgedeeld.
Het volgende tv programma dat in de tv gids stond was Wipe out. De eerst ronde voor de reclame
bestond uit “Vijf tegen vijf”, “Wie ben ik?!” en “Wipe out”. In het reclameblok kregen we een beker
ranja met een overheerlijke pennywafel. Na de reclame was het tijd voor “Fear factor”, “De sterkste
…”, en “Ren je rot”. Toen we goed en wel waren begonnen kwam er storing op de zender. We
konden snel vluchten voor de regen naar de binnenstudio. Daar gingen we verder met
miljoenenjacht en de renjerotvragen.
In de keuken waren onze Masterchefs al weer druk in weer geweest met een overheerlijke
viersterren maaltijd. We hebben genoten van de originele popeye-spinazie, aardappels, Kapitein-Iglovissticks en RTV Oost boeren-appelmoes en als toetje drinkyoghurt. Helaas waren we door de
weermannen het bos ingestuurd; ze hadden weer gelogen over het weerbericht, want ook
vanmiddag heeft het geregend. Toch zijn we het bos ingedoken. Daar hadden Sonja en Jim een echte
show-off voorbereid. In kleine groepjes werden vele tv-programma’s verkocht aan allerlei
omroepbazen, waarbij het ene programma nog een beter verkooppraatje had dan de ander. Toch
lagen er wat kapers op kust; een hele hoop etherpiraten probeerden de verkoop van de
programma’s tegen te gaan.
Nadat we terug kwamen bij de boerderij, hebben we de schoenen uitgetrokken op de mat en hebben
we gechilled in de TV-kantine. De make-up werd bijgewerkt en de haren werden gestyled door onze
visagisten. Het brood was alweer gesmeerd, en de sfeer was weer opperbest!
Aan het begin van de avond was het weer tijd voor een nieuwe editie van Fort Boyard. Het had zo
hard geregend, dat we in de omroepvijver het muntenspel konden spelen. We hebben een bord tot
zinken gebracht door er munten op te gooien. Ook vandaag hebben we weer een winnaar; de
presentatoren!
De vlag werd gestreken, krant werd voorgelezen en nu is het tijd voor de kleintjes om… je warme
kleren aan te trekken en je dichte schoenen aan te trekken. Zij mogen vanavond meedoen met het
spel van de groten!
Wist u datjes:
Wisten jullie dat:
* Sten uit bed is gevallen, en dat hij zelfs dan onmogelijk wakker te krijgen is
* Er één van de meiden van de Zonnestraal in haar slaap praat EN dat zij dan over de jongens praat
* Wiert een heel leuk dansje kan doen op Rosanne van Nick & Simon.
* Brett zijn broer Jim niet herkent op een jeugdfoto van Jim
* Corine de verkeerde deur heeft gekozen, en daardoor het schoonmaakhok inliep in plaats van de
slaapzaal
* Mihaila een vlieg heeft doorgeslikt
* Het heel knus was bij Lex onder de regencape; en het net een tovercape leek omdat er steeds meer
kinderen onder vandaan kwamen.
* Rosaline geen ballon kan opblazen
* Lindy's record met het eten van boterhammen staat op 16 boterhammen per dag.
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Kampjournaal woensdag 14 augustus
Gisteravond was het een nog groter feest dan anders, want iedereen mocht aan het avondspel
meedoen. Het spel heette Bananensplit, maar in het echt was het meer een soort levend ganzenbord
met pizzadozen. Dat maakte hongerig, dus na het spel kreeg iedereen in de TV Kantine nog een
broodje knakworst en wat drinken. En konden we daarna genieten van een onze slaapplaats in Hotel
op Stelten, hoewel het met de stelten wel erg meeviel. Met de oudste leden hebben we nog een
avondwandeling gemaakt, en hebben we gezocht naar Magere Stijn.
Vanmorgen zijn we gewekt en tegelijk gedoucht door de TV bazen Corine en Rogier. Na de
omroepvlag en de ontbijt-TV kwam Noa Tikken ons weer vergezellen voor het dagprogramma. Eerst
deden we het spel “Opsporing Verzocht”, waarbij de moord op de Baron Hendrik-Jan Ruigrok van
Zwieren moest worden opgelost. Niemand had verwacht dat de chauffeur de dader was, maar hij
was daar toe aangezet door de hele gemene dochter van de Baron. Ook deze zoektocht maakte
hongerig, dus zochten we de TV-kantine op voor een heerlijke Italiaanse maffia macaroni a la
Berlusconi, met als toetje Saroma di Roma. Na het middageten gingen we met de fiets naar Rijssen
om daar het spel “De Rijssense Rechter” te spelen. Het was een etalagekim, waarbij je letters in de
winkels moest opzoeken. Hiervan kon je een vraag maken en het antwoord op de vraag was Klokhuis.
Na dit middagspel deden we met de jongste kinderen Spetterslot, waarbij ze allemaal een heerlijk
warme smurriedouche kregen. De Bijenkorf en Leeuwenhol mochten (nog) niet, en zij hebben rustig
afgewacht. In de TV kantine was het een groot feest. De saucijzenbroodjes waren erg krap ingekocht,
dus ook vandaag moesten we weer gewoon brood eten. Dit mocht de pret niet drukken, de leden
liepen in polonaise door de kantine, en zelfs de gang was niet veilig. De tafels werden omgetoverd
tot een drumstel, en de leden zongen uit volle borst mee.
BREAKING NEWS:
DE OSCAR IS WEER GESTOLEN! De leiding heeft een dreigbrief ontvangen, en we denken dat het dit
keer een aantal jaloerse leden waren. Heb je tips of ben je getuige geweest van de diefstal, meldt je
dan bij de leiding!
Vanavond was de laatste aflevering van Fort Boyard. Bij het eerste onderdeel van het spel konden er
weer sleutels verdiend worden. Deze keer werd onze creativiteit op de proef gesteld. We moesten
onze eigen tv maken met daarop een tv programma. Er moest door anderen geraden worden wat er
op de zender stond.
Hierna was de spannende grande finale: met de sleutels die we de afgelopen dagen hebben
verdiend, moesten we een kluisje proberen te openen. De Presentatoren hebben de afgelopen week
de winnende sleutel gepakt, en konden daarmee de kluis openen en ze hebben daarmee een echte
schat gewonnen.
Na het spel was het weer tijd voor de zendmast om de omroepvlag naar beneden te halen. De
kampkrant werd voorgelezen. Daarna mogen de jongsten een nachtje overnachten in het Tita –
toverkasteel. De oudsten mogen voor hun laatste keer hun warme kleren aantrekken!
Wist u datjes:
Wisten jullie dat:
*Rogier de favoriete leiding is van de dames van de Bijenkorf
*We morgenochtend mogen uitslapen
*Laura H. in de douche is uitgegleden
*Frank en Sonja vandaag verkeerd gefietst zijn
*Stijn vandaag tijdens het middageten twee keer een beker met water heeft omgegooid.
*Het liedje ‘Mooi man” een eerste slachtoffer heeft veroorzaakt. En dat het slachtoffer een
theekopje is.
*Pim en Amy samen op de slaapzaal zijn betrapt.
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Kampjournaal donderdag 15 augustus
Gisteravond nadat de jongste jongens en meiden in het Tita Tovenaar hotel waren ingecheckt
moesten de grotere TV-sterren zich eerst ook fris en fruitig maken. Dat was niet zo eenvoudig want
bij de dames douches was het water ineens op. Gelukkig heeft de boer dit weer hersteld en konden
de visagistes hun werk afmaken. Daarna kon de studio-kwis “The Noise of Markelo” beginnen. Er
moesten muziek intro’s worden geraden. Ondanks dat de leiding ook meedeed als groep, hebben de
leden gewonnen.
Vanmorgen werden we gewekt door de omroepbazen Frank en Jonny. Ze vertelden ons dat de TV
kantine een speciaal ontbijt had klaargemaakt, maar eerst moesten we naar de TV-mast voor het
hijsen van de omroepvlag. Toen we de kantine in kwamen bleek dat de stroomrekening niet betaald
was en moesten we ontbijten bij kaarslicht. Het ontbijt was vandaag een lopend buffet, waarbij we
konden kiezen uit boterhammen, maar ook crackers, ontbijtkoek, beschuit en verse sinaasappelsap.
Alleen was dat laatste helaas al snel op. Daarna moesten we allemaal onze koffers inpakken, terwijl
de schoonmaakpolitie toezag op het opruimen van de enorme puinhoop die de leden er van hadden
gemaakt. Daardoor konden we pas om 11 uur aan ons laatste ochtendspel beginnen; met de ZAPper
in de hand gingen we wandelen door het mooie eindeloze, roekeloze, Markelose omroeppark.
Onderweg kwamen we verschillende TV zenders tegen voor opdrachten of spelletjes.
Om 12.45 uur waren we net op tijd terug voor de Life and Cooking show van de TV koks. We kregen
aardappels, wortels in de dop en een speklap. Als toetje was er yoghurt met verstopte verse bramen.
Er was helaas wat te weinig slagroom.
Omdat Lex gisteren ziek naar huis is gegaan, konden we in het vrije reclameblok nog een leuke
beterschapsboodschap voor hem maken. De doos zal zo snel mogelijk worden afgeleverd bij Lex.
In verband met de regen moest het Studio Sport programma vanmiddag in de sporthal worden
gehouden. Vóór het reclameblok waren een aantal sportonderdelen en na het reclameblok was het
tijd voor slimme spelletjes. Zo moesten we onder andere een estafette al skippyballend en op blikken
afleggen. Big bag zaklopen, het rood/geel spel en nog veel meer.
De tv kantine was deze avond een stukje vroeger geopend dan anders. Dit komt omdat de leiding
vanavond weer moeten uitzenden op RTV Borghende. Na het eten werden dan ook de laatste spullen
in de koffers gepropt, en werden de bekers voor een laatste keer grondig gereinigd. Terwijl de ouders
langzaam binnendruppelden, was de jury druk bezig met de voorbereidingen van de prijsuitreiking.
En de terechte winnaars van dit jaar zijn de Regisseurs. Ook de gele sjaaldragers kregen nog een klein
prijsje omdat ze de leiding zo goed geholpen hadden. En nadat we jullie op de hoogte hebben
gehouden van de laatste roddels in de rubriek “de wist-u-datjes”, is het zo meteen nog een keer tijd
om met z’n allen de vlag te strijken!
Wist u datjes:
Wisten jullie dat:
*Er vandaag een aantal leden in de paardenpoep zijn gestapt,
*Een hond gisteren over Marijke haar fiets heeft geplast
*Frank uit zijn broek is gescheurd
*Morris twee verschillende sokken aan heeft
*Silke van haar stoel is gevallen.
*Twan gisteravond een wasknijperstekelvarken was
*We de oscar weer hebben gevonden, en de daders aan de vlaggenmast hebben gebonden!
* En de daders Noa, Pim en Amy waren
* De dames van de Zonnestraal eindelijk niet wakker zijn geworden van het geklets van Miranda en
Kirsten
* Gisteren weer kussengevecht hebben gehouden
*Dat Pim buiten een scheet liet.
* Kamp Supergaaf is en jullie volgend jaar allemaal weer moeten gaan
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Dit kamp werd mede mogelijk gemaakt door:

Stichting Kringloop Borne

Tot volgend jaar!
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