Vraag & Antwoord
Welk type kamp-ganger ben jij?
Vraag 1: Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
A: Spelen in het bos
B: Sporten
C: Paardrijden
D: Gamen
E: Zwemmen
Vraag 2: Hoe ziet jouw ideale vakantie eruit?
A: Een vakantie vol avontuur: hoe meer grenzen er verlegd worden, hoe beter!
B: Geef mij maar een actieve vakantie met zoveel mogelijk verschillende sporten!
C: Elke dag omringd door dieren, ze verzorgen en vertroetelen
D: Programmeren, gamen, technologie, meer van dat!
E: Zoveel mogelijk in en rond het water, da’s waar ik het liefst ben!
Vraag 3: Als jij een dier was, wat zou je dan zijn?
A: Een stoere wolf
B: Een actieve kangoeroe
C: Een lief paard
D: Een creatieve duizendpoot
E: Een spetterende dolfijn
Vraag 4: Wat is de ideale slaapplaats op kamp?
A: Een tent
B: In een grote zaal, gezellig samen
C: De paardenstallen
D: In een high-tec robot bedrijf
E: In een boot op het water
Vraag 5: Als ik een superkracht mocht kiezen, dan zou ik…
A: … vuur kunnen maken met mijn handen.
B: … de sterkste persoon op aarde zijn.
C: … kunnen spreken met dieren.
D: … een megabrein hebben.
E: … kunnen ademen onder water.

Oplossing: Het vaakst antwoord
A: Jij bent een echte avonturier!
Slapen onder de sterrenhemel, sluipen in de bossen, een hoogtouwenparcours, geen uitdaging is jou te veel.
B: Hoe sportiever, hoe beter!
Jij kan je helemaal uitleven op de sportkicks-kampen waar sport en spel de hoofdingrediënten zijn van een super-kampweek.
C: Hé daar dierenvriend, jij zal je helemaal thuisvoelen op de dierenkampen.
Een weekje op de boerderij of toch liever tussen de pony’ en paarden? Het kan allemaal!
D: Techniek & multimedia zijn duidelijk jouw ding.
Robots programmeren en bouwen, met een drone vliegen, het staat allemaal op het programma op de Techniek & Multimediakampen.
E: Een echte waterrat, dat ben jij!
Waterfun is dan ook het perfecte thema voor jou om er een geslaagd kamp van te maken.

