Een week om niet
snel te vergeten!
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Kamp kv Atlantis weer zeer
geslaagd!

oudste deelnemers.
Het weer zat de hele week mee, alleen de themadag
“Brasil” op maandag viel letterlijk in het water. Het
Door DE REDACTIE
programma werd omgegooid en in de kampeerboerderij
werden s middags Party&Co en levend tafel voetbal en ‘s
avonds het ik hou van Holland spel gespeeld. Het plezier
In de week van 19 tot en met 26 juli is een groot en enthousiasme onder de deelnemers was er niet minder
deel van de jeugdleden van korfbalvereniging Atlantis op om.
kamp geweest. Dit jaar ging de groep met 34 kinderen
in de leeftijd van 9 t/m 15 jaar onder begeleiding van
13 man/vrouw kampleiding naar Kampeerboerderij Meerveld in Uddel.
Door de gesponsorde vrachtwagen van transportbedrijf Brouwer Tansport was het mogelijk om alle fietsen, koffers, slaapzakken, speelattributen en overige materialen (waaronder boodschappen gesponsord door de
C1000 uit Wilnis) richting het kamphuis te vervoeren.

Het weer zat de hele week mee,
alleen de themadag “Brasil” op
maandag viel letterlijk in het
water

Naast een themadag speelde de kinderen ook veel bosspelen, zoals boskwartet, kleurenoorlog, het monnikenspel en het nieuwe Braziliaanse bende spel. De vossenjacht in Nunspeet met het onderwerp piraten was dit jaar
erg geslaagd. Er is nog zoveel meer gebeurd, als u meer
wilt weten vraag dan één van de deelnemers of leiding,
dan willen ze dat vast vertellen!
Na een geweldige ontvangst bij terugkomst op zaterdagmiddag op het terrein van kv Atlantis was het tijd om
bij te komen van de zware en intensieve week. De kampleiding heeft al gehoord dat er deelnemers volgend jaar
weer mee willen, dan is het kamp van 11 tot en met 18
Voor de zeer actieve en leuke deelnemersgroep heeft de juli en verblijft men in Markelo.
kampleiding in de maanden voorafgaande aan het kamp
De kampleiding wil alle betrokken partijen nogmaals
talloze activiteiten bedacht/gepland en voorbereid. De
bedanken voor het mede mogelijk maken van dit geverhouding meisjes-jongens was een beetje scheef, maar
slaagde kamp; Zonder jullie was het ons niet gelukt!
dit was geen enkel probleem door de vriendschappen die
ontstonden tussen alle deelnemers; van de jongste t/m de

In deze krant

een en ander weggezakt en dan is het
fijn om weer even terug te gaan naar
Door DE KAMPLEIDING
de mooie week in juli. Na het lezen van alle verslagen kwamen er weer
veel leuke en mooie herinneringen boTegen de tijd dat de kampleiding ven.
deze krant samenstelt, wat natuurlijk
De komende pagina’s zijn geop het laatste moment voor de foto vuld met de verslagen op chronoloavond gebeurt, dan is er al weer het gische volgorde. Iedere deelnemer

heeft meegewerkt aan een verslag en
daarom is er van een groot deel van
de kampweek iets op papier gezet. Na
de verslagen volgt het kamplied van
de oudste deelnemers gericht aan de
leiding. Als afsluiting is het kamplied
van de leiding te vinden met voor iedere deelnemer een couplet.
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Zaterdagmiddag
Door LYNN, LIEKE EN ELISE

Eindelijk was het zo ver, we gingen op kamp! We moesten om 13:00
op Atlantis zijn (DUS NIET OP
CSW!!!!) Al onze tassen en fietsen
werden in de vrachtwagen van Brouwer gedaan, en om half twee vertrokken we. Het was ongeveer een uurtje
rijden. Toen we aankwamen, was het
wachten op de vrachtwagen voor het
uitladen van onze spullen.
De leiding had al bepaald wie op
welke kamer moest liggen, maar het
verdelen van de bedden mochten we
zelf bedenken dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Toen de bedden
eindelijk verdeeld waren, gingen we
onze spullen uitpakken. We mochten ook even over het terrein rondlopen om het te verkennen. Het eerste
spel van dit kamp was een speurtocht
met vragen over de leiding. Dat verliep niet voor elk groepje even soepeltjes. Nadat alle groepjes weer terug waren van de speurtocht, gingen we kennismakingsspelletjes doen,
onder leiding van Jeroen en Jesper.

Groetjes van de aller leukste deelnemers van het kamp!!!
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beetje donker begon te worden gingen
we op weg naar het bos.
En gingen we het 5 landen spel
doen. Dat is een spel waarbij er 5 posten in het bos zitten, die allemaal dingen verhandelen, uranium, telefoonboeken, drugs, rijst en schilderijen.
Het was de bedoeling dat je zoveel
mogelijk geld zou verdienen, dat ging
niet alle groepjes even goed af. Toen
het spel was afgelopen gingen we terug naar het kamphuis, en daar was
het wassen happen plat.

Zondagochtend
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doen. Daarna volgde we het lijntje
verder naar het volgende onderdeel.
Daar stond Maarten voor een tafel met grote pannen. Met onze handen moesten we in de eerste pan voelen wat erin zat. Daar zaten knakworstjes in en in de volgende pan zat
bloem met stroop, waarvan bijna iedereen bloem goed had maar stroop
niet.
We mochten verder lopen en kwamen bij een badje waar Jelmer zei dat
we daar in mochten gaan staan. Er
werden een paar vragen gesteld over
de regels en je gedrag. Daarna was
je pas echt gedoopt en kreeg je water van de brandslang over je heen.

Door NINA S, ILSE & IRIS

We werden wakker gemaakt met
muziek, meteen uit bed. De corvee had de tafel gedekt. We gingen ontbijten, één bruin broodje hartigheid en daarna mocht je zelf kiezen.
Na het ontbijtje werd ons
verteld dat we bikini moesten aandoen en handdoek pakken, we kregen de kampdoop. We gingen spelletjes doen en ondertussen werden er
steeds tweetallen naar buiten geleid
met blinddoeken. Toen we buiten
waren moesten we een lijntje volgen.

We werden naar een zeil geleid
waar Cynthia stond en we onze handen open moesten doen en Cynthia
vervolgens vla of yoghurt in onze hanZaterdagavond
den werd gegoten, toen mochten we
Door DJEENA, LIEKE EN ELISE
elkaar insmeren. Ondertussen werd
er meel over ons heen gegooid.
We mochten het lijntje verder volMaarten is de liefste, leukste, gen en kwamen bij een ander zeil waar
mooiste leiding die er op dit kamp kattenstront van de kat van Mark lag
is. Na de kennismakingsspelletjes, verspreid. Van Mark moesten we lekhadden we even tijd voor ons zelf. ker gaan zitten en voelen wat het
Daarna gingen we macaroni eten. was, vervolgens leerde Mark ons hoe
Toen alle bordjes leeg waren ging de je een kat zindelijk moest maken dus
corveeploeg corveen. Toen het een moesten wij een poepende kat na-

Toen uiteindelijk iedereen was gedoopt kwamen de nieuwe leiders aan
de beurt, Jesper, Ciska en Robin. Ze
kregen luiers om hun heup en hoofd
heen. En tijdens hetzelfde parcourtje
werden ze helemaal ondergesmeerd
met eieren, meel, vla en andere dingen.
Op het einde moesten ze onder
een picknickbankje kruipen die er eigenlijk helemaal niet stond. De doop
was klaar en iedereen kon even een
korte douche nemen. Terwijl het middageten werd klaargezet mochten iedereen iets voor zichzelf doen behalve
de corvee. Daarna was de ochtend
voorbij.

Zondagmiddag
Door NINA B & LEONIE

We begonnen met het spel kleuren oorlog. Hierbij moest je bommen
en schatkisten zoeken en verzamelen.
Het was bloedheet, maar toch leuk.
Iedereen vond het een leuk spel, maar
door de warmte konden we maar n
ronde spelen. Op de terugweg had iedereen het zo warm dat de eigenaar
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een grote busslang aanzette. Daardoor vonden veel mensen afkoeling.
Het zag er erg spectaculair uit.
Na het avondeten kregen we de
uitslag van kleuren oorlog. Hieruit
bleek dat team geel met 405 punten
had gewonnen. Team geel was erg
blij, dat ze keihard gilden.

Maandagmiddag
Door EVA, NATHANJA EN EMMA

Bij het middageten hadden we
tosti met ananas en met banaan. Na
het eten kon je even iets voor je zelf
doen sommige kinderen gingen uitrusten. Na een uurtje of zo gingen
we 6 kleinen spelletjes binnen doen
omdat het regenden.
We gingen liplezen, levend tafelvoetbal doen, een teken spel, dingen
uit beelden, verboden woorden en een
vragenspel doen Iedereen kreeg een
bandana er waren verschillende kleuren en de kleuren waren : roze, rood,
orange, wit, blauw. We mochten na
het spel weer iets voor je zelf doen:
zoals uitrusten of een spelletje doen.
En daarna gingen we eten.
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Omdat Mark geen reactie gaf,
stapte Rick over op Janneke
waarmee hij lekker heeft zitten
gooien.
Toen ze klaar waren gingen ze zich
omkleden om vervolgens aan het Maffia spel te beginnen. Dit is een nieuw
spel waarbij je moet proberen zoveel
mogelijk geld te krijgen met behulp
van: De Koerier, de Peetvader, de
Teller, de Ma Dalton en de Dealer.
Het was een tijdens de uitleg een
moeilijk spel maar toen we eenmaal
bezig waren was het een leuk spel.
Na het spel gingen we terug naar het
kamphuis om nog wat te drinken en te
snoepen. Toen we dat ophadden gingen we ons klaar maken om te slapen
en lekker slapen.

Dinsdag (1)
Door LISANNE EN SILKE
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Dinsdag (2)
Door MAUD, SANNE EN FAY

‘s Ochtends gingen we naar het
meer fietsen in groepjes. Toen we
daar eenmaal waren moesten we insmeren en mochten we zwemmen. We
werden al snel uit het water gehaald
om te gaan eten en drinken. Toen we
hadden gegeten en gedronken mochten we eindelijk weer in het water duiken. Iedereen probeerde elkaar kopje
onder te duwen, maar dat lukte niet
iedereen, bij sommige ook wel.
Er was ook een soort van kabelbaan, daar kon je niet op zitten maar
je moest er aan hangen en over het
water komen,anders viel je in het water. Na een tijdje kregen we van de
leiders een raketje dat heel lekker was.
We moesten ons eerst weer insmeren
en daarna mochten we weer zwemmen. Toen het tijd was om te stoppen
met zwemmen moesten we ons omkleden en weer helemaal terugfietsen.

Dinsdagavond
Door LARS EN RUBEN

Maandagavond
Door FELICE EN RIK

Na de leuke middag gingen we lekker eten. Er stond bloemkool op het
menu. De bloemkool, aardappelen,
het vleesje en vooral de appelmoes
smaakte heerlijk. Tijdens de tweede
ronde van het eten moest Rick ‘per
ongeluk’ niezen waardoor Mark een
beetje nat werd, daarna gebeurde het
helaas ook met de appelmoes.
Omdat Mark geen reactie gaf,
stapte Rick over op Janneke waarmee
hij lekker heeft zitten gooien. ze gooiden omstebeurt en probeerde elkaar
in de mond te raken. Ook andere
mensen konden het niet laten om met
wat appelmoes te gooien. Na het eten
ging de corvee samen met de strafcorvee corveen.

In de ochtend gingen fietsen naar
schateiland (meer).
We zaten in
6 groepjes, we zaten in een leuk
groepje.
Toen we aan kwamen
kleedde we ons om en sprongen we
er meteen in! Het water was niet heel
koud eerst was het wel koud maar als
je er een tijdje in zat werd het warmer!
We lunchten bij het meertje we
hadden voor dat we weg gingen een
broodje gesmeerd! Later gingen we er
weer in! Maar eerst even in smeren
met zonnebrand zodat we niet verbranden tijdens het zwemmen! Op
net einde kregen we ook nog een ijsje.
En we maakten ook nog een groepsfoto. We maakten er nog een hele
leuke dag van! Alleen nog terug fietsen! Het was dus heel gezellig!

We moesten om half acht aan tafel we aten wortels met een slavink
en aardappelen. Bij de meeste kinderen waren hun ogen groter dan hun
maag. Dus ze hadden best veel laten
liggen maar het meeste moest op van
de kampleiding. We kregen als toetje een appel je moest allemaal een
keer gakken dat is een gans nadoen.
Daarna mochten we nog even buiten
spelen of even op de kamer slapen
want er waren best veel kinderen moe
van het fietsen dus even bijtanken.
Daarna wordt er steeds geroepen
lange broek aan en stevige schoen en
Dan moet je naar eet zaal komen met
een lange broek en stevige schoenen
aan. En dan moet je je insmeren met
anti-insecten spray. Daarna wordt
het spel heel goed uitgelegd want het
was een nieuw spel en iedereen moet
het natuurlijk wel snappen.
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Daarna lopen we richting het bos
we gingen toen naar ons team want
we moesten een tactiek bespreken en
dan moet je naar de plek lopen waar
jou post gaat zitten. De centrale post
is steeds in het steeds in het midden.
En dan gaat de toeter die is best wel
belangrijk want als je hem niet hoort
dan weet je niet of het afgelopen is of
niet maar als de toeter gaat begin je
dus.
We moesten toen we begonnen de
andere teams opzoeken als je ze tegen
komt moet je proberen proberen te
ruilen bij voor beeld een vrouw voor 1
keer drugs. Als je genoeg spullen had
voor iets dan moest je naar de centrale post gaan en dan kan je plaatjes
krijgen en die zijn punten waard.
Je had een zwembad een ferrari
een villa een golfplaathuis een villa en
een farfella. Farfella was de meeste
punten er waaren ook nog politie die
konden je spullen afpakken. De toeter
gaat op het eind en dan is het spel afgelopen. Daarna gingen we naar het
kamphuis tanden poetsen happen en
slapen.

Woensdagavond (1)
Door KEVIN EN MAX?

Iedereen moesten na het eten eerst
slapen, want daarna hadden we de
dropping. We werden wakker gemaakt. We werden in verschillende
groepen gedropt. De jongere bij de
jongere en de oudere bij de oudere.
De jongeren werden dichterbij gedropt, dan de oudere. We werden in
groepen weggebracht met de auto. Iedereen zat geblinddoekt in de auto.
Toen we onze blinddoek af mochten
doen, zagen we de autos wegrijden.
Toen kon de lol echt beginnen. We
moesten de weg terug zoeken.

Woensdagavond (2)
Door ROBIN EN DENNIS

Atlantis Nieuws 4 OKTOBER 2014
Na het eten moesten we allemaal
op bed liggen. We hadden dropping! Iedereen werd in groepjes ingedeeld. De jonkies werden als eerste gedropt en werden dichterbij gedropt. De ouderen werden verder gedropt. We werden geblinddoekt in de
auto gebracht. Toen we de blinddoek
af mochten doen, zagen we dat de autos wegreden. We wisten niet waar we
waren. Toen moesten we de weg nog
terug zoeken.
Maarten was tijdens de dropping
in slaap gevallen op een steen. De
laatste groep kwam rond kwart over
drie aan. Het lukte iedereen om terug
te komen, maar bij de één lukte het
eerder dan bij de ander. Het was heel
laat geworden. Na de dropping kregen we pannenkoeken van Niels. Ze
waren erg lekker. Daarna mochten we
uitslapen tot heeeeeeeeeeeeeeeel laat!

Donderdagmiddag
Door ANNA EN ANNA

We hadden geen middageten, dus
we gingen meteen met het spel beginnen. Het spel heette het Zweedse
loopspel. Zoals het woord al zegt is
het veel lopen. Elk groepje begint bij
zijn eigen post. Steeds mocht er 1
deelnemer weg per groepje om nummertjes te vinden die door het hele
bos waren verstopt.
Per nummertje hoorde een vraag.
De vraag moest je beantwoorden.
De mensen met de meeste goede
vragen had gewonnen.
Na het
spel hebben we een groot watergevecht gedaan. Dat was erg leuk
en de meeste leiding deed ook mee.
Andere die niet aan het watergevecht meededen waren bezig zich
voor te bereiden op de bonte avond.
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Donderdagavond
Door JURJEN EN SANDER

Vandaag aten we spinazie. Je
snapt natuurlijk wel wat er dan komt.
We hielden een voedselgevecht. Iedereen die had meegedaan moest
helpen opruimen en schoonmaken.

Nadat we lekker waren uitgespoeld door de brandslang hadden we
tijd om even te relaxen. Daarna gingen we een leuk bosspel doen het:
Monnikenspel. Het spel verliep goed
en was erg leuk. Toen we terug kwamen kregen limonade en een zakje
chips. Daarna gingen we douchen en
happen. Groetjes de coolste jongens
van kamp

Vrijdagochtend
Door AMBER EN FELICE

De vrijdagochtend begon gezellig
want de meiden kregen een beschuitje
op bed van de jongens. Na het eten
ging de corvee ploeg corveen en had
de rest even vrije tijd. Daarna gingen we het bos in en speelden we boskwartet. Er waren daarbij 4 groepen. In elk groepje had je twee rollen, de rovers en de tikkers. De rovers
roofden spullen bij de andere groepjes vandaan en de tikkers verdedigden hun spullen door de rovers af te
tikken. Uiteindelijk ging het erom
welk groepje de meeste kwartetten
had. Het was een bloedfanatiek en
leuk spel. Na het spel gingen we weer
terug naar het kamphuis. Het was een
gezellige en leuke ochtend.
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Kamplied deelnemers
Door DE DEELNEMERS DIE VOOR DE LAATSTE
KEER MEE GINGEN

Op de melodie van ‘Vrouwkes’ van Rick in de Morgen/Snollebollekes.
Klaas - Met spinazie gooien, daar hou jij niet zo van.
Als het even kon, liet jij het in de pan. Met de kleine
kinderen heb jij een goede band. Maar jullie lopen nog
net niet hand in hand!
Melissa - Als jij aan tavel zit dan ben je wel wat stil.
Maar als iemand je nodig heeft, geeft die maar een gil.
Alle jonge kinderen vertrouwen je heel goed. Hun overal
mee helpen dat is wat jij doet!
Jelmer - Onder alle meiden ben jij heel erg gewilt,
zo heb jij ook alle meiden in het water getild. Met het 5
landen spel praat jij een beetje raar, daar door krijg jij
snel een dealtje voor elkaar!
Jesper - Het beschuit in je bed vind jij niet erg fijn!
Daardoor pakte je Rick’s dekbed, alleen maar voor de
gein. Wat jij deed op kamp was kinderen plagen. En
grappen uithalen deed jij alle dagen!

Refrein - We waren op kamp. We waren op kamp.
De ene gooid met eten, de ander schuilt wat weg.
We waren op kamp. We waren op kamp.
Ik krijg er geen genoeg van, het is At-lantis kamp Atlantis!
Janneke - Ene keer per jaar, ga jij wel mee op kamp.
Het ging dit jaar niet goed, wand het was een grote ramp.

We vonden het erg jammer, want het ging wel veel te snel.
Gelukkig werd je beter en was je er later wel!
Robin - Dit was ook voor jou de aller 1ste keer. Je
koffer zat op slot je wist het echt niet meer. Die luier
stond je goed, misschien iets leuks voor thuis. Je onderbroek is hier voor je kleine muis... piep!
Chantal - Heel veel jaren lang, ga jij gezellig mee.
De een staat in de keuken, jij zit op de plee. Sirieus zijn
kan je wel, soms wel iets te veel. Soms denken wij dan we
grijpen der bij de keel.
Refrein - We waren op kamp. We waren op kamp.
De ene gooid met eten, de ander schuilt wat weg.
We waren op kamp. We waren op kamp.
Ik krijg er geen genoeg van, het is At-lantis kamp Atlantis!
Mark - Trampoline springen, vergaat je best wel
goed. Het is echt ongeloofelijk hoe jij de salto doet. Wespen raaken, kan jij niet zo goed. Melissa raaken, dat is
wat je doet!
Niels - Jij gaat wel mee op kamp, maar je zecht niet
heel erg veel. Om jou te overstemmen, krijgen wij geen
zere keel. Pannekoeken bakken kon jij best wel snel. Je
kon ze heel goed bakken wand lekker worden ze wel.
Cynthia - Je doet veel met medicijnen, en koken kan
jij goed. Als wij een keer gevallen zijn, plak jij een pleister
op ons bloed. Met thema-dag hat je, je nagels wel gelak.
De avond ervoor had je de pot vol gekakt.
Refrein - We waren op kamp. We waren op kamp.
De ene gooid met eten, de ander schuilt wat weg.
We waren op kamp. We waren op kamp.
Ik krijg er geen genoeg van, het is At-lantis kamp Atlantis!
Jeroen - Je knuffel was weg, wij wisten waar hij was.
Je gaf Maarten de schuld, dat kwam goed van pas. Dansen doe je vaak, daar kan je best wat van. Jij zorgt ervoor
dat iedereen het kan.
Maarten - Op Atlantis kamp, was je ego best wel
groot. En door je stomme blunder, zag jij een dagje rood.
De kinderen helpen met de grappen, dat deed jij erg goed.
Als wij iets moesten hebben, haalde jij het met wat spoed.
Ciska - Je gaat nu mee op kamp, maar het is wel de
laatste keer. Als jij dan ooit weer terug komt, dan zien
we je heel graag. Dit jaar op kamp, laat jij vaak mensen
schrikken. Hoe vakker jij het goed, hoe minder wij het
pikken.

Kamplied Leiding
Door DE KAMPLEIDING

Op de melodie van Een Nederlandse Amerikaan.
Dennis
Ik zoek mijn tas, waar is tie nou
Voor me neus kijk ik niet gauw
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Anna S
Volgend jaar mag jij weer mee
Vertrek is dan bij CSW
Ruben
Aankleden heheb jij niet geleerd
Achterste voren en omgekeerd
Lisette
Als jij van je fiets afglijd
Blijf jij alsnog een stoere meid

Leonie
Als Leonie de kaart beheert
Dan rijden jullie vaak verkeerd
Djeena
Jouw fantasie gaat errug ver
Jij noemt als- artiest een porno ster
Refrein
Atlantis kamp dit was het weer
Veel gelachen, keer op keer
Atlantis kamp dit was het weer
Veel gezongen, keer op keer
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Emma
Mark die gaat met een voetbal vrouw
Geloof jij dat soort roddels nou?
Rick
Rick die kreeg de zaal niet stil
Ook niet klappend na zijn gil
Lynn
Wat lief dat jij je snoep aanbied Jammer dat jij het vallen liet
Jurjen
Over een uurtje is het droog
Volgens jouw zak meteoloog
Amber
Na zes keer wist jij nog niet
Door wie jij je nou tikken liet
Anna L
De afwas is voor jou geen punt
Het is of jij de keuken runt
Refrein
Atlantis kamp dit was het weer
Veel gelachen, keer op keer
Atlantis kamp dit was het weer
Veel gezongen, keer op keer
Felice
Als de leiding niet oplet
Lig jij bij jongens in hun bed
Anouk
Een dagje meer is niet mis
In het water als een vis
Nina B
Zondag werd je opgehaald
We weten dat je daarvan baalt
Nina S
Nina waar ben jij beland
Met dropping ga je naar Rusland
Ilse
Boe, en Ilse schrikt geheid
Ze gilt dan als een keukenmeid
Refrein
Atlantis kamp dit was het weer
Veel gelachen, keer op keer
Atlantis kamp dit was het weer
Veel gezongen, keer op keer
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Kevin
Boskwartet was niet zon feest
Op de grond lag jij het meest
Zoë
Je schoenen niet goed ingepakt
Helaas dan worden ze genakt
Lisanne
In de rij sta jij vooraan
Jij wilt wel op buikschuif baan
Silke
Een toverdrank die maak je zo
Door het bos op top niveau
Refrein
Atlantis kamp dit was het weer
Veel gelachen, keer op keer
Atlantis kamp dit was het weer
Veel gezongen, keer op keer
Iris
Met dropping in de poep gestapt
Waardoor je elluk bosje trapt
Robin
Winnen deed je niet zo vaak
Het laatste spel was eindelijk raak!
Eva
Als een veertje door de lucht
Met je trampoline vlucht
Sanne (gezongen door alleen
Nathanja
de mannen)
Je werd wat eerder opgehaald
Sanne kussen is geen ramp
We denken dat je toch wel baalt
De lekkerste kusjes van het kamp
Thiago
Refrein
Thiago onze favoriet
Atlantis kamp dit was het weer
Je hoort van hem maar ziet hem niet
Veel gelachen, keer op keer
Refrein
Atlantis kamp dit was het weer
Atlantis kamp dit was het weer
Veel gezongen, keer op keer
Veel gelachen, keer op keer
Sander
Atlantis kamp dit was het weer
Een spel met Sander win je wel
Veel gezongen, keer op keer
Hij is echt ontzettend snel
Laatste refrein
Maud
Volgend jaar weer sowieso
Jij zoekt wel door tot dat je hem ziet Dan zien we jullie in Markelo
Maar welk nummer weet je niet
Het was weer leuk zoals gehoopt
Ilona
De leiding is nu echt gesloopt (2x)
Iloon wij hadden niet verwacht
Dat- jij de vloer boent in de nacht

Max
Max kijkt graag de code af
Een rooie kaart krijgt hij voor straf
Lieke
Jij zei ja, Maarten zei nee
Toch ging jij als wasbeer mee
Lars
Een pyjama dragen is niet zo stoer
Dus komtie ongebruikt retour
Fay
Fay is fanatiek echt waar
Ze is een top huur moordenaar
Elise
Elise, ja die was de klos
Ze werd een mooie Albatros

