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Sponsoren 
 
Een Galliër heeft goed voedsel nodig om de dag door te komen. 

Alle 120 Galliërs die dit jaar mee gaan zijn onze sponsoren dan 

ook enorm dankbaar! 
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Intro 
 
Gegroet ouders, verzorgers en Galliërs, 

 

Het is weer bijna zover, NOVA kamp staat weer voor de deur. In 

dit boekje vinden jullie alle informatie die je nodig hebt. Nuttige 

info, maar natuurlijk ook een spannend verhaal en alle 

specialiteiten van de leiding. 

 

We gaan weer een gezellig weekend op stap van 15 tot en met 17 

April. Het thema van dit jaar is Asterix & Obelix. We gaan dit jaar 

weer naar Doornspijk. De adresgegevens en routebeschrijving 

staan in dit boekje vermeld. 

 

Al onze Galliërs hebben alleen maar wat geld nodig voor snoep 

en wat fris dus laat de rest van je mooie en dure spullen gewoon 

thuis. Sieraden belemmeren je alleen maar als je moet vechten 

tegen de Romeinen! Wel je slaapoutfit, je slaapzak en je kussen 

meenemen. Als Galliër moet je goed uitgeslapen zijn. 

 

Wat je verder wel en niet mee moet nemen en natuurlijk de 

belangrijke nummers kun je lezen in dit kampboekje. 

 

Om ervoor te zorgen dat alle Galliërs op het kamphuis komen, 

zijn er meerdere auto’s beschikbaar gesteld. Galliërs Tjeerd en 

Wesley zullen hiervoor een indeling maken welke bekend 

gemaakt zal worden via de site en zal worden opgehangen in het 

clubhuis. Hierop kun je zien met welke auto je meerijdt.  

 

We hopen natuurlijk op weer een geweldig kamp dit jaar, veel 

leesplezier en tot de 15de allemaal! 

 

Namens alle leiding 

Manon & Karen 
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Adres en Noodnummers 
 

Adres kamphuis 

Verlengde Haerderweg 29 

8085 RJ Doornspijk 

Telefoon: +31 525 662264 

 
Noodnummers: 

Manon Veltman:  +31 6 171 66 076 

Karen Nauta:  +31 6 114 61 770 

 
Vertrek en thuiskomst: 

We vertrekken vrijdag 15 April om 18:00 uur per auto naar 

Doornspijk. Het rijschema zal op de site (www.kvnova.nl) te 

vinden zijn en in ons clubhuis hangen. 

 

Zondag 17 April om 16:00 willen we weer vertrekken richting 

Bilthoven. We verwachten om ongeveer 17:00 bij ons clubhuis aan 

te komen. 

 

Groot vervoer 
 

Als Galliër ben je niets zonder je spullen en de juiste kleding. Alle 
spullen die je denkt nodig te hebben kan je op Donderdag 14 

April (tussen 18:00 en 21:00) inleveren bij het Nova clubhuis. 

 

Zorg er voor dat jij je spullen voorziet van je naam en team zodat 

iedereen makkelijk zijn spullen kan vinden. 

 

Alle spullen worden door Galliër Niels bij elkaar verzameld in de 

vrachtwagen en naar het kamphuis gebracht worden.  

 

http://www.kvnova.nl/
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Galliërs 
 

Geen goed kamp zonder de echte Galliërs! Bekijk even goed wat 

welke Galliër doet dan weet je precies wie je nodig hebt! Ook zijn 
er dit jaar weer Galliërs in opleiding: de groene Romeinen! 

 

 

Arne van den Broek 
Galliër 

 

 

Inge van Eck 
Galliër 

 
 

Marcel Groenewold 
Aanspreekpunt B 

 

 

Andreas Schippers 
Muziek, Rode draad 

 

Niels van Vogelpoel 
Groot vervoer, 

Winkeltje 
 

 

Tjeerd van de Weerd 
Vervoer 

Maurice Lindenaar 
Aanspreekpunt A 

 

 

Karen Nauta 
EHBO 

 

 

Manon Veltman 
Hoofdleiding,  

keuken 

 

Laura Veltman 
Aanspreekpunt A 

 

Joska de Wit 
Kapitein 

 

Andreas Schippers 
   Galliër 

 

Karen Nauta 
Hoofdleiding,  

keuken,  
EHBO 
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Marcel Groenewold 
Aanspreekpunt B 

Coordinatie 
schoonmaak 

 

 

Maurice Lindenaar 
Aanspreekpunt A 

 

 

Jacco van Heeringen 
Aanspreekpunt E/F 

 

Maikel van Raaij 
Keuken 

 Bernhard  
van der Biessen 

Galliër 
Coordinatie 
schoonmaak 

 

 

Wesley Metz 
Vervoer,  

Aanspreekpunt C 

 

Rianne  
van der Meijden 
Aanspreekpunt C 

 

Steven Bakker 
Galliër 

 

Jaco Schippers 
Galliër 

 

Marion van Eck 
Galliër 
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Groene Romeinen 
 

 
 

Manon van Alfen 
Groene Romein 

Aanspreekpunt D 

 

Mike Verschuur 
Groene Romein 

 

Stijn Paauw 
Groene Romein 

 

Lysanne Hilhorst 
Groene Romein, 
Aanspreekpunt D 

 

Brigit van Brenk 
Groene Romein,  
Aanspreekpunt B 
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Nachtwacht 
Eigenlijk hebben Galliërs geen bescherming nodig. Om er toch 

zeker van te zijn dat ook alles goed gaat wanneer de meeste 

Galliërs liggen te slapen is er een speciale nachtwacht. 

 

Mocht er iets gebeuren of heb je iets nodig? Ga dan snel naar een 

van de nachtwachten. 

 
Vrijdag nacht: Niels en Tjeerd 

Zaterdag nacht: Karen en Manon 

 

Bijzonderheden 
Medicijnen? 

Heb je medicijnen en wil je dat iemand je er mee helpt? Geef het 

dan direct even door aan Karen! Zij zorgt er voor dat je alles op 

tijd krijgt. 

 
Karen Nauta: +31 6 11 46 17 70 

 
Ander eten? 

Lust je geen Piratenvoedsel? Geef het dan even door aan Manon! 

Zij zorgt er samen met de rest van de keuken staff voor dat er 

ander piraten eten speciaal voor jou wordt klaargemaakt. 

 
Manon Veltman: +31 6 171 66 076 

 

Van de meeste Galliërs weten we deze informatie al via het 

opgave formulier. Toch is het altijd handig om even te melden! 
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Kampverhaal 
 
Asterix  en Obelix en het mysterie van het verdwenen geheim 

 

50 voor Christus 

Zo’n 2000 jaar geleden was Gallië (zo heette Frankrijk toen) bezet 

door soldaten van Caesar, de Romeinse veldheer. Héél Gallië? 

Nee, een kleine nederzetting bleef moedig weerstand bieden aan 

de overweldigers en maakte het leven van de Romeinen in de 

omringende legerplaatsen bepaald niet gemakkelijk.   

 

De Romeinen hadden vele pogingen gedaan om het dorp in te 

nemen, maar elke keer mislukte het. Het geheim van het dorp? 

Dat was de toverdrank die de druïde van het dorp, Panoramix, 

maakte. Een brouwsel van ruitenwisservloeistof, Wicky met 

framboossmaak, koriander, rucola,  quinoazaad en natuurlijk  

Lenor wasverzachter ‘Zeebries’.  

 

Elke keer als het dorp aangevallen werd door wéér een legioen, 

namen de inwoners een slok van het brouwsel en 

bovenmenselijke krachten kwamen naar boven.  De enige die dat 

niet nodig had was Obelix. Als kind was hij in een pot met het 

brouwsel gevallen. Dit zorgde ervoor dat hij altijd 

bovenmenselijke krachten had én dat hij constant lekker rook 

naar Lenor wasverwachter ‘Zeebries’.  

 

Samen met zijn maat Asterix en de andere dorpelingen waren ze 

onverslaanbaar voor de Romeinen. Caesar, inmiddels keizer van 

Rome, werd er moedeloos van. Legioen na legioen beten hun 

tanden stuk op het dorp.  De dorpelingen hadden de grootste 

schik en elke keer als er weer een zootje Romeinen in de kreukels 

waren gemept, was er een groot feestmaal waarbij de 

everzwijnen uit de omliggende bossen niet veilig waren!  
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10 jaar later   

Caesar was al een tijdje niet meer in leven. De leiding van het 

Romeinse Rijk lag nu bij Marcus Antonius. Hij had hele andere 

sores dan een Gallisch dorpje in de uithoek van zijn rijk.  De 

legerplaatsen in de buurt waren opgedoekt en de Romeinen 

waren bezig in het Verre Oosten om de grenzen van hun rijk te 

verdedigen.  

 

De roem van het dorp van Asterix en Obelix begon snel te 

vervagen. Natuurlijk waren ze als enig dorp nog steeds geen deel 

van Romeins Gallië, maar who cares? Het was het Maartensdijk 

van Gallië geworden. 

 

Asterix – ooit een dappere vechter – was nu een praatjesmaker 

geworden die tegen iedereen langdradig over zijn successen van 

lang geleden zat te vertellen, totdat iedereen hem zat was. Obelix 

– toch al niet de slankste – was nu helemaal dik geworden, omdat 

hij geen Romeinen meer hoefde te (ver)slaan. Bovendien waren 

de everzwijnen inmiddels uitgestorven, dus hij zat de hele dag 

alleen maar fastfood te eten en dit weg te spoelen met Wicky met 

framboossmaak, waar hij sinds zijn kindertijd om een 

onverklaarbare reden verslingerd aan was geraakt.  Hij kwam zijn 

huis niet meer uit…  

 

Zelfs de ooit wereldberoemde lokale bard Martingarrix kreeg de 

zalen niet meer vol. Hij was links en rechts ingehaald door 

Romeinse barden zoals Afroiacus Maior en Avicius.  Zijn muziek 

werd door de muziekpers getypeerd als ‘ouderwets’, ‘deze 

muziek is echt zóóó 60 jaren voor Christus’ en ‘alsof de olifanten 

van Hannibal willekeurig op een xylofoon zitten te rammen’.  

 

Nee, er moest snel wat gebeuren ,  anders zou het dorp van 

Asterix en Obelix in de vergetelheid raken.  De hoofdman van het 

dorp, Glorix, besloot dat het tijd was voor actie en stelde een 

beleidsnotitie op! Dit zou het dorp weer op de kaart moeten 

zetten.  Alle neuzen moesten weer dezelfde kant op komen te 

staan  en de bakens moesten verzet worden.  



 

12 

 

 

Glorix ging langs bij Asterix. Net voordat Asterix weer wilde 

beginnen met heroïsche verhalen uit het verleden ging Glorix 

vlak voor hem staan. Hij keek hem diep en indringend aan en 

vroeg hem of hij nog steeds een held was of alleen nog maar in 

woord een held was.  Geen woorden, maar dáden schreeuwde 

Glorix.  Asterix werd een beetje bang van Glorix, maar voelde 

toch ook weer het heilige vuur beginnen te branden.  Asterix liet 

Glorix dan ook weten dat hij mee zou doen met het plan dat het 

dorp weer op de kaart moest zetten. 

 

De volgende die aan de beurt was om streng toegesproken te 

worden was Obelix. Glorix liep het huis van Obelix binnen en zei 

tegen hem: ”Hé ze kunnen je beter Obesitasix noemen! Obelix 

keek verstoord op, terwijl hij de resten McDodo en McFlurrix uit 

zijn mondhoeken veegde.  Obelix, die een hekel had aan 

woordgrappen (hij werd er helemaal gallisch van), wilde opstaan  

en Glorix een optater geven. Hij kwam echter niet meer uit zijn 

stoel, zo dik was hij geworden.  Toen realiseerde hij zich dat dit 

niet meer verder kon en dat het tijd was voor actie! Dus ook 

Obelix stond achter de plannen van Glorix.  

 

Met zijn drieën liepen ze naar de inmiddels stokoude Panoramix, 

waar ze een bestelling deden voor 50 liter toverdrank. Gelukkig 

had hij nog een flinke hoeveelheid achter staan (dankzij het 

ingrediënt Lenor ‘Zeebries’ was het onmogelijk voor de 

toverdrank om te bederven).  

 

Maar ja, wat nu? Er moesten wel een paar Romeinen zijn die ze 

van het slagveld konden meppen. Hoe lok je Romeinen naar je 

toe? Ze vroegen het aan één van de oudste bewoners die 

Romeinse roots had, namelijk de 89-jarige Italiaanse Roerbakmix.  

Met krakende stem zei ze dat Romeinen hielden van de 3 K’s: 

Koffie, knoflook en kladiatorgevechten (mevrouw Roerbakmix 

sprak met een accent). 
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Glorix bedacht toen een snood plan. Hij huurde een 

cateringbedrijf in die de lekkerste Romeinse gerechten zou 

maken. De sterkste mannen van het dorp bestelden 

gladiatorkleding en via een promotiebureau lieten ze door het 

hele Romeinse Rijk posters plakken met de aankondiging voor 

een groot feest in Gallië met optredens van Afroiacus Maior en 

Avicius. Vele soldaten uit de legioenen van Marcus Antonius 

waren oorlogsmoe en snakten naar een verzetje. Massaal, van 

Perzië tot Hispania, trokken ze naar het dorp.  Toen ze op de 

avond van het feest bij het dorp kwamen zagen ze de tafels met 

gerechten al klaar staan. Het water liep bij de soldaten uit de 

mond.  Maar eerst de gladiatorgevechten! Daar hadden de 

soldaten ook wel zin in. Een lekker robbertje vechten; niets mis 

mee. Wat ze niet wisten was dat achter de schermen de 

dorpelingen allemaal een flinke slok toverdrank namen, behalve 

Obelix die had het natuurlijk niet nodig.  

 

De avond begon. Het eerste gevecht (tussen Linkertwix en 

Rechtertwix) begon en de muziek begon te draaien.  Al snel 

keken de eerste soldaten op. Dit was geen Afroiacus Maior of 

Avicius, dit was veel slechter!  En toen ging het doek  dat voor de 

DJ-boot hing  op. Het bleek niemand minder te zijn dan 

Martingarrix! De soldaten werden erg kwaad. Waren ze helemaal 

voor niets dit pokkeneind naar Gallië gereisd. Maar voordat ze 

hun gal konden spuwen, schrokken ze zich wild. Ze werden 

omsingeld door een hele grote groep Galliërs verkleed als 

gladiatoren. Oh noes, dat wordt knokken!  

 

De grootste knokpartij uit de geschiedenis van het dorp begon. 

Obelix gooide Romeinen omver als in zijn beste dagen en  Asterix 

liet zijn linkervuist weer als vanouds wapperen. Een paar uur later 

was het pleit beslecht en het slagveld lag vol Romeinen die 

knock-out waren gegaan.   

 

Dezelfde avond nog begon het feestmaal, want wat wilde het 

toeval namelijk? In het zog van de Romeinen was een hele kudde 

everzwijnen meegekomen. Toen Obelix dit weer at, zei hij met 
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tranen in zijn ogen dat dit toch het lekkerste ooit was en dat hij 

voortaan van het fastfood af zou blijven.  Glorix werd ook 

emotioneel. Zijn dorp stond weer op de kaart en zou dat nog 

honderden zo niet duizenden jaren blijven. 

 

En ze leefden allemaal nog lang en gelukkig.  
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Kamp regels 
 

 Groentjes hebben geen rechten en krijgen geen rust! 

 De Leiding heeft altijd gelijk! Zo niet, dan toch! Niet 

luisteren= strafcorvee! 

 Het is niet geoorloofd om op kamers van het andere 

geslacht te komen zonder passende kleding! 

 Iedereen moet verplicht een onderlaken of hoeslaken 

gebruiken! 

 Het terein van de kampvilla moet schoon blijven! Dus alle 

afval in de vuilnisbakken. 

 Er wordt niet gerookt in het kamphuis. Roken doe je 

buiten! 

 Overdag wordt er niet geslapen. Betrapt? Betekend koude 

douche!  

 Het toilet en de douche goed schoon houden! Mocht er 

toch geknoeid zijn, dan kan er bij de leiding een 

tandenborstel opgehaald worden om schoon te maken! 

 Junioren hebben geen recht, dit omdat ze dit nog nooit 

hebben gehad op kamp! 

 Iedereen moet lief zijn voor de leiding, omdat de leiding 

gewoon lief is. 

 Geen 18? GEEN ALCOHOL 
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Meeneemlijst 
 Identiteitskaart, voor de Galliërs vanaf 14 jaar! 

 Onderlaken, om onder je laken te leggen! 

 Kussensloop en kussen, je moet ergens je piraten 

kleding onder verstoppen. 
 Theedoeken, om te gebruiken bij strafcorvee! 

 Slaapzak,  mag ook een hangmat zijn! 

 Sportkleding, geen NOVA kleding! 

 Sportschoenen, sporten gaat niet op stugge piraten 

schoenen! 
 Regenkleding, om aan te doen als het regent! 

 Warme kleding, het kampvuur is soms niet genoeg! 

 Toiletartikelen, om de toiletten schoon te houden! 

 Zakgeld, zoete energie is belangrijk voor een piraat! Ben 

je bang dat je geld gestolen wordt, geef het dan af bij het 

winkeltje. 
 Waterkanonnen, om piraten te lijf te gaan of groentjes 

mee nat te maken! 

 

Thuislaatlijst 
 Dure Juwelen, raken snel kwijt in het ruim! 

 Mobiele telefoons, op de oceaan heb je toch geen bereik 

 Slecht humeur, smile! Laat je witte helden tanden zien! 

 Sponsorkleding, Het is verboden om sponsorkleding van 

NOVA mee te nemen dit is alleen voor korfbalwedstrijden! 
 Je Sidekick, daar hebben we geen plek voor! 

 Je MP3 speler, in het huis is een goede DJ aanwezig! 

 Gameboy, PSP of ander soort gamepad, worden nat. 

 Nieuwe kleren, deze worden geheid vies. 
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Routebeschrijving 
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Kleurplaat 
 


