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Veel voorbereiding is er aan vooraf gegaan. En na twee oefenweekenden en het verven van de 

kampborden was het zover: Het zomerkamp naar Ommen met als thema Samoerai.  
 

Zaterdag 19 juli 

 
Nadat wij om 10:00u verzameld hadden, begonnen wij aan onze reis naar Ommen. 

Bij aankomst was de vrachtwagen al ter plaatse en konden wij direct helpen met het uitladen. 
Rond 13:00u begonnen de verkenners en de staf met het opbouwen van het kampement (en dat 

terwijl het 30C was). 

Alle tenten stonden vrij vlot en al snel werd er een verkenningstochtje over het terrein gelopen, om 

even te kijken waar het toilet, de receptie en de kampvuurkuil zich bevonden. Toen we terug liepen 
besloten we om wat verkoeling te zoeken door middel van een watergevecht gevolgd door een 

heerlijke verfrissende duik in de Vecht. Nadat iedereen zich had ondergedompeld in het koele water 
en we alle “gevangen” mosselen weer hadden vrij gelaten verplaatsten wij ons terug naar het 

kampterrein. Hier werden wij verrast en opgewacht door 2 ware sushimeesters. 

De eettafel was volledig in Japanse stijl gedekt, met eetstokjes, en er hing een heerlijke rustige sfeer 
door de Aziatische muziek. Na een demonstratie van sushichef Marcel gingen de verkenners en de 

rest van de staf aan de slag met hun eigen sushi. 
De zalm, komkommer, wortel, krab en rijst was niet aan te slepen 

en al snel ontstonden er prachtige creaties die (ook nog eens) erg 
lekker waren. 

Nadat onze buik gevuld was, werd het corvee uitgevoerd en 

gingen wij rond het kampvuur zitten. Uiteraard konden daar de 
marshmallows en kaakjes niet achter blijven. (Daar hadden ze 

toch ineens ruimte voor in hun buik…). Plots werden wij verrast 
door een bezoek van een ware samoeraimeester, genaamd 

Mysaki. Hij vertelde ons dat er in de buurt een ninja kampement 

zat en dat zij van plan waren om de gouden scroll van de 
samoerai orde te stelen. Om dit tegen te gaan kregen de 

verkenners een aantal tests om te zien of ze genoeg moed, durf 
en geest hadden om de samoerai training te beginnen. Iedereen 

slaagde en na deze vermoeiende opdrachten gingen de 

verkenners op pad om hun tanden te poetsen en vervolgens hun 
bed op te zoeken. 

Het slapen was wat lastig door de nog steeds hoge temperatuur 
maar uiteindelijk was het stil in het kampement van de samoerais-

in-training. 
 

Zondag 20 juli 

 
 Het was erg vroeg, de heren werden rond half 8 

gewekt voor een yoga sessie met meester Youri, 
dit was zeer ontspannend, totdat iemand het 

opmerkte dat het hoofd van Mysaki op een spies 

geprikt zat. De ninja’s zouden hiervoor gaan 
boeten. 

Rond 8 uur begonnen we aan het ontbijt en 
vervolgens het aloude ochtend ritueel van 

wassen, plassen en tanden poetsen. Daarna 
moesten we snel aan de slag, er waren tenslotte 

nog 3 keukens om te bouwen.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dus er werd hard gewerkt en veel water gedronken, het was inmiddels weer boven de 30C. Na heel 

wat zwoegen en zweten stonden de keukens overeind en waren er 2 trotse patrouilles. 

Na de lunch gingen de heren aan de slag met kaarsen maken onder leiding van meester Yorick. 

Hoewel dit bij sommigen wat stroef ging is er bij iedereen een prachtige creatie uitgekomen met 
verschillende uigebreide (en minder uitgebreide) versieringen. 

Hierna was het hoog tijd om weer eens een lekkere duik te nemen in de Vecht. 
Bij terugkomst was het tijd voor het avond eten, dit bestond uit een hamburger, aardappelen met jus 

en bloemkool met kaassaus. 
Dit was een welkome maaltijd na zo een lange dag van zwoegen en zweten en was dus zo op. 

’s Avonds laat hadden wij gezamenlijk met de padvindsters een spel genaamd ‘GeoScrabble’. 

De 3 teams bestonden uit: De fruit ninja’s, De samoerai masters en De dames. 
Na vele posten bezocht te hebben en na veel contact via de portofoons konden de letters gelegd 

worden. 
De uitslag werd naderhand bekend gemaakt en na een spannende strijd eindigden de samoerai 

masters op de eerste plaats, op de voet gevolgd door de dames en een respectabele derde plaats 

voor de fruit ninja’s. Na een beker limo gingen de heren weer naar bed om zich voor te bereiden op 
de volgende spannende dag. 

 
Maandag 21 juli 

 
De dag begon zoals altijd om 8 uur, maar nadat 

wij het hoorden regenen vanuit onze tent, 

besloten we om er toch maar 9 uur van te maken. 
Dus deze dag begon om 9 uur met het wekken 

van de heren. Er was er overigens eentje, (Levi), 
die écht wakker gemaakt moest worden 

(schreeuwde hij) omdat hij het al veel te laat 

vond. Dus toen besloot Martijn om dat ook maar 
eens goed te doen, en ik kan je vertellen dat hij 
behoorlijk wakker is geworden . 

Het zou een zware dag worden, want het was tijd 
voor de ieder jaar terugkerende loophike, maar 

het was nog steeds erg slecht weer. 
Desalniettemin werden de heren op pad gestuurd. 

Vol goede moed gingen ze op weg en als snel arriveerden zij op post 1. Na een korte pauze was het 

weer tijd om te vertrekken en inmiddels waren de samoerai masters ingehaald door de fruit ninja’s 
(die een kwartier later waren weggestuurd). 

Aangekomen op post 2 gingen de heren lunchen (nog steeds in dezelfde volgorde) en gingen zij 
verder naar post 3 en 4. Na post 4 moesten de heren nog een klein stukje lopen naar ons beoogde 

bivak terrein. 

De heren (inmiddels verzopen katjes) arriveerden en konden onmiddellijk schuilen en hun spullen te 
drogen hangen op de bijna kilometers lange waslijn van marcel. 

Er werd tomatensoep met stokbrood gegeten en er werd gelachen en gepraat over de gelopen tocht. 
Het plan was om een primitieve overnachting te houden waarbij de heren in zelf gemaakte tentjes 

zouden slapen, maar het weer gooide wederom roet in het eten en na lang discussiëren besloten wij 
om terug te keren naar het kampterrein om daar onder het genot van warme knakworstjes, cola en 

sinas en een kampvuur op te warmen en te drogen. 

Zo geschiedde, en al snel waren de verzopen katjes weer opgedroogd. 
Na wat uitgebreide zorg aan een aantal slaapzakken en matjes gingen de heren lekker slapen, maar 

niet voordat er gespeculeerd werd om een nacht op het kampterrein primitief te spenderen..  
wordt vervolgd. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dinsdag  22 juli 

 
En het was weer 8 uur, dus uit de veren en in de kleren. De verkenners werden gewekt voor weer 

een nieuwe, inspannende en belangrijke dag, het was namelijk sportdag. 

Deze dag bestond uit allerlei uitdagende opdrachten waarbij snelheid, kracht en 
doorzettingsvermogen werden geprikkeld, de heren moesten ten slotte aan het eind van de week 

volleerd samoerai zijn en er was nog een vrij lange weg te gaan. 
Een aantal van deze opdrachten bestonden uit; boogschieten, een lazerstralen parcours, een 

hindernisbaan, yoga houdingen en hamertje tik op tijd. En dan waren dit alleen nog maar de 

individuele opdrachten. 
Aan het eind van de middag wachtte de heren ook nog 

een groepsopdracht waarbij ze zo snel mogelijk en zo 
vaak mogelijk van een zeephelling moesten glijden. 

De zeephelling hing in het bos dus u kunt zich 
voorstellen dat de heren (inclusief staf) niet meer zo 

schoon waren als toen ze er aan begonnen. 

Dus was een bad wel nodig en we vertrokken met z’n 
allen weer richting de Vecht. 

Na even lekker gepoedeld te hebben in een vrij sterke 
stroming werd het etenstijd, dus we gingen terug naar 

ons kampement.   

Eenmaal weer droog en omgekleed begonnen de heren 
aan het avondmaal, ik was uitgenodigd bij de fruit ninja’s 

om van hun kookkunsten te mogen genieten, en dat is 
ook zeker gelukt. 

Na het corvee gingen de heren zich voorbereiden op het avondspel. 
De heren gingen onder leiding van Yorick en Youri een slingerslampam spel spelen waarbij zij allerlei 

vragen kregen om hun kennis over de samoerai en scouting te testen. 

En wat bleek, ze bezitten allemaal genoeg kennis om de weg naar de samoerai te vervolgen. 
Overigens wisten de samoerai masters meer vragen correct te beantwoorden dus werden zij als 

oppernerds beloond met de winst van het spel en de eeuwige roem. 
Het was al laat en het kampvuur brandde hard dus de heren werden bijeen geroepen voor de uitslag 

van de sportdag. 

Na een lange dag hard gestreden te hebben werden de winnaars bekend gemaakt waarbij er voor 
Zagros een nette derde plek was, voor Simon een mooie tweede plek, en de absolute winnaar was 

Jeremy die duidelijk liet zien over de gehele dag dat hij de eerste plaats verdiende. 
Overigens moet ik zeggen dat er voor Yanko (eerste verkenner kamp!) een hele mooie vierde plek 

was waarbij hij al een aantal ervaren verkenners in zijn stof deed bijten. 

Dat beloofd dus veel goeds voor de komende jaren! 
Na de prijsuitreiking was het (al ver over) bedtijd, dus de mannen maakten zich gereed voor bed om 

de volgende dag weer semi fris en fruitig op te staan. 
 

Woensdag 23 juli 
 

Na een inspannende sportdag werden de heren wakker en na alle ochtend rituelen maakten zij zich 

gereed om heel de dag lekker te gaan shoppen en te zwemmen. 
Eenmaal aangekomen in Ommen centrum gingen de heren direct naar de Jumbo om boodschappen te 

doen voor hun eigen avondeten. Toen zij eenmaal klaar waren was het duidelijk dat er alleen maar 
culinaire genieën bij ons zitten! De dozen met hamburgers werden ingeladen en de heren gingen het 

centrum van Ommen onveilig maken met het uitgeven van hun zakgeld. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit vonden wij (de staf) een mooi moment om de lokale koffie met gebak eens te proberen en deze 

bleek prima in orde te zijn. Dit vooral vanwege een medewerkster die invaller was en de bestelling 
vergat waardoor wij op de een of andere manier eindigden met gratis koffie, appelgebak en een stuk 

brownie. Na een uur waren de heren terug op de afgesproken plek om vervolgens te vertrekken naar 

het zwembad. Bij aankomst lag het sterrenvendel al in het water en kort daarna voegde de RMT zich 
ook bij het zwemplezier.   

Er werd gespeeld gedoken en gegleden, en met sommige 
kleine verkenners werd er gegooid, dit was uiteraard op 

eigen verzoek en ik denk dat we wel een aantal afstand 

records hebben verbroken… Tevens was het heerlijk weer 
dus konden we na het zwemmen even lekker in de zon 

liggen terwijl er genoten werd van chips en allerlei andere 
bizarre zoetigheden en gekleurde soorten frisdrank die de 

heren tijdens het plunderen van Ommen hadden 
aangeschaft. 

Om 5 uur ging het zwembad dicht en gingen wij terug naar 

ons kampement om daar lekker te gaan eten. Na het 
corvee ging Sensei Youri met de heren beginnen aan Fist of 

Zen, hierbij moesten ze in stilte allerlei opdrachten 
uitvoeren zoals een appel doorgeven zonder gebruik te 

maken van armen en benen, zoveel mogelijk knijpers op je 

lichaam zetten en grabbelen in de smurrie om je eigen 
fietssleutel terug te vinden, en dat allemaal in stilte. (Dus ook niet lachen/giechelen/bulderen!) 

Dat laatste bleek een hele opgave maar na vele pogingen lukte het toch en lieten ze zien dat ze over 
genoeg discipline beschikten. 

Alle activiteiten eisten toch wel wat energie van de heren, dus om 22:30u lagen zij ‘al’ op bed zodat ze 
genoeg rust zouden pakken voor de volgende dag. 

 

Donderdag 24 juli 
 

En toen was het alweer donderdag, de tijd ging best hard. 
De heren stonden op en begonnen aan het ochtend ritueel, maar niet voordat zij hun tent uit werden 

geroepen om het thema spel te spelen waarbij de fruit ninja’s hun eerste winst van de week 

behaalden. 
Vol goede moed begonnen wij aan de dag waarin creativiteit voorop zou komen te staan. 

Na een korte instructie over hoe je een ninja masker maakt van een t-shirt, gingen de heren aan de 
slag met het maken van een stoere hoofdband, een camouflage schild en Japanse lampionnen. 

De creaties zagen er goed uit en iedereen voelde zich een ninja, dit bleek uit het feit dat ze ineens 

met de leiding begonnen te stoeien waarbij kreten zoals KiAAAAi! En WHOEOH!!! Niet achter bleven. 
Het was net een vechtscene uit een Japanse film. Toen het eenmaal weer redelijk kalm was in het 

kampement kregen de heren instructie van Sensei Yorick over het spel, levend mahjong. Hierbij 
moesten ze setjes maken met echte mahjong stenen door te ruilen met (bijna) echte Japanse 

handelaren. Youri, Yorick en Martijn moesten wel ons Japans weer even ophalen maar na 20 minuten 
spraken we het weer vloeiend…  

Tijdens het spel was er wel een probleem, want Sensei Marcel maakte het de heren lastig om setjes 

te maken door ze af en toe stenen af te pakken. 
Na afloop van het spel bleek dat de fruit ninja’s het beste waren en de winst wisten te pakken. 

Na het avondeten was het zover, heel de dag hadden zij zich voorbereid op de aanval op het 
kampement van Drakenoog (opper ninja). 

We gingen het bos in om op slinkse wijze een groot aantal bommen te plaatsen, dit bleek nog knap 

lastig aangezien er 2 wachters waren die erg veel bommen onderschepten. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desalniettemin waren er toch een aantal strijders die er langs konden glippen om hun explosief te 

plaatsen. Simon had hierbij zelfs in bomen geklommen alsof zijn leven er vanaf hing en een aantal 
strijders waren zo stil dat de 

wachters ze niet eens gehoord 

hadden. 
Toen we eenmaal op afstand 

waren en de bommen tot 
ontploffing brachten, bleek het 

dat drakenoog een vuurwerk 

opslag op zijn kampement had, 
deze vloog tot ons grote 

vermaak ook de lucht in. 
Bij terugkomst waren de heren 

trots op de overwinning en 
konden zij, nadat iedereen zijn 

tanden had gepoetst, met een 

gerust hart gaan slapen.  
 

Vrijdag 25 juli 
 

De op een na laatste dag is meestal een moeilijke dag om je bed te verlaten. Maar niet als je weet dat 

de strijd om de kamptotem vandaag wordt beslist. De heren vulde de ochtend met de 
voorbereidingen voor de fietshike. 

Bewapend met kaart, kaarthoekmeter en kompas moesten ze vandaag op de fiets posten vinden. Wie 
dit het snelst weet te doen haalde de dag zegen binnen en wint hiermee misschien wel de 

kamptotem. De tussenstand liet zien dat de twee ploegen dicht bij elkaar stonden. Waar de 
padvindsters (deden ook mee aan de fietshike) na een kwartier weer terug waren, gingen de heren 

voort varend van start. 

 
In de middag waren de Samoerai masters zo snel, dat Martijn nog niet eens op zijn post stond. Na 

een kort telefoongesprek werden hun vorderingen genoteerd en konden ze weer door. Toch wisten de 
Fruit Ninja’s in hun kielzog te blijven. De samoerais kwamen een uur eerder aan dan verwacht. Wel 

verdient konden ze genieten van wat vrije tijd. De fruit ninja’s maakte ook weinig fouten en kwamen 

op de ingeplande tijd aan. Ook zij hadden tijd voor zichzelf, voordat ze zich bij het captains diner 
moesten melden. 

 
De senseis hadden een gevarieerde maaltijd klaar gemaakt: 

 

1. Japanse thee met een gelukskoekje (munt thee met een lekker 
koekje) 

2. Haaienvinnen soep (groente soep) 
3. De 3 uitdagingen van een samoerai: Moed / Durf / Geest (*) 

4. Samoerai zwaarden (knakworsten) 
5. Ninja Bloed (rode limonade siroop) 

6. Werpsterren (komkommer) 

7. Draken Oog (rijst met pilaf) 
8. Sake (warme chocolademelk) 

9. Sushi Rol (opgerolde pannenkoek met stroop) 
10. Strijken van de japanse Vlag (bakje blanke vla met een aardbei 

in het midden) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Het derde gerecht was een echte uitdaging. Geest was niet moeilijk; een paar luchtige chipjes. 

Durf was ook niet moeilijk, waar het niet dat het ei blauw was gekleurd. Moed was de uitdaging: 
Meelwormen gebakken in knoflookboter. De verkenners namen de uitdaging aan en wisten hun 

bordjes netjes leeg te eten. Het versterkte de sfeer aan tafel tot een nog hoger niveau. De sfeer werd 

meegenomen naar het kampvuur waar de einduitslag bekend werd gemaakt. Na wat tromgeroffel en 
een lange spannende stilte konden de Fruit Ninja’s de totem opkomen halen. Gewonnen met 1 punt 

verschil. Zo spannend is het in jaren niet geweest. Hierna werden de slaapzaken opgezocht. 
 

Zaterdag 26 juli. 

 
Sommige werden op een hele bijzondere manier wakker. Tobias, Zagros en Jeremy hadden het 

aangedurfd om in de friettent te slapen en met succes. De tenten waren gelukkig beslagen, waardoor 
ze zich op hun gemak konden aankleden.  

 
De laatste dag betekend niet dat je het rustig 

aan kan doen. Alles moet ingepakt en 

opgeruimd worden. Alles verliep gladjes tot het 
inladen van de vrachtwagen. Een vreselijke 

hoosbui trok over de omgeving van Ommen. 
De bui was zo heftig dat hij ’s avonds het acht 

uur journaal haalde. Kletsnat stapte we in de 

auto’s op weg naar onze ouders.  
 

Op de lange haven hebben we de ouders 
getrakteerd op een klein optreden. Zo hebben 

we ze een kijkje kunnen geven in een geslaagd 
zomerkamp. 

 

Groeten, Martijn, Marcel, Youri, Yorick en de verkenners. 

 Mondt Adviesgroep B.V. 

 
  Uw mondige adviseur voor uw:  
           Boekhouding 
           Loonadministratie 
           Controle boekhouding 
           Opstellen jaarrekening 
           Belastingaangifte voor ondernemers en particulieren 
 
  Kon.Wilhelminahaven NZ 1, 3134KE Vlaardingen 
  Tel.: 010-435 23 88  Fax: 010-234 11 97 
  E-mail: info@mondtadviesgroep.nl  Website: www.mondtadviesgroep.nl  
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http://www.mondtadviesgroep.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maandag 18 augustus  

 
was het zover voor de Roverscouts: Stamkamp 2014!   

We verzamelen met zijn allen voor het troephuis op maandagochtend rond half tien. Onder andere 

staan de aanhanger, persoonlijke bagage, tent, spelletjes, keukenmateriaal en natuurlijk koffie klaar. 
Alles wordt vanuit binnen, richting de aanhanger gedragen en al langzaam raakt hij vol. Iedereen is 

ondertussen aanwezig en de laatste puntjes worden op de spreekwoordelijke i gezet. Kampgeld wordt 
ingeleverd, de auto-indeling gemaakt en we gaan volgens planning (10 uur) om half 11 rijden. We 

rijden met acht man naar Dreistegen, dit ligt vlakbij Monschau in Duitsland. Maartje neemt Fleur en 

Lotte mee, en Youri; Laurence, Kevin, Zoë, Judith en de aanhanger.  
Nadat de Limburgers ons welkom hadden geheten 

(leuk, zo’n bordje naast de snelweg) maakten we 
onze lunchstop. Even een plaspauze. We aten ook 

onze boterhammetjes op en reden snel weer verder 
richting onze buren. Na een rit van ongeveer 2,5 uur 

bereikten wij de grens naar Duitsland. De 

radiozenders kregen onverstaanbare geluiden en nu 
wisten we dat we alleen nog maar het kampterrein 

moesten zoeken. We waren er al bijna. Dachten we. 
Na een rit met veel (scherpe) bochten, schijnbaar 

hoge stoepranden en heuvels kwamen we in de buurt. We reden van de ene plek naar de andere. Dit 

is het! (Ook al zegt de TomTom heel wat anders). We kwamen bij een terrein langs een rivier dat een 
stukje omhoog rijden was en er veelbelovend uit zag. Na wat twijfelen besloten we toch nog even te 

kijken of er niet iets anders in de buurt was. Weer wat rijden verder was het veelbelovende terrein 
toch de plek die we zochten. Gevonden! Laurence en Youri hebben ons aangemeld bij Dirk 

(terreineigenaar) en daarna konden we onze aanhanger uitladen. Vanaf de aanhanger was het een 
stukje lopen over een brug en een gras (lees: modder) veld naar onze plek. De tent werd uitgepakt en 

opgezet en aan de andere kant stortten een paar mensen zich op de partytent. Na een tijdje werd er 

een keuken gebouwd en de tent stond klaar. Toen we klaar waren realiseerden we dat het half zes ’s 
avonds was en we nog boodschappen moesten doen. We splitsen ons op en de ene helft ging 

boodschappen doen en de rest verder met bedden klaarleggen en de keuken inrichten. Na veel 
boodschappen, avondeten (soep) en  afwassen in het donker ging het kampvuur aan en hebben we 

daar de eerste dag mee afgesloten.  

 
Dinsdag 19 augustus 

 
Na uitgeslapen te hebben tot 11 uur realiseerden we ons dat het een 

regenachtige dag was, en zou blijven. Tijd voor een binnen-activiteit! Na 

een uitgebreid ontbijt en de afwas reden we richting Belgïe. Alles lag op 
rij-afstand van elkaar. We reden naar de Jacques Chocoladefabriek voor 

een rondleiding in de 
fabriek zelf. Bij binnenkomst mochten we al chocolade 

proeven (het begon al goed) en konden we na het 
betalen doorlopen naar het begin. In de eerste zaal  werd 

de geschiedenis en de ‘making-of’ van chocolade tentoon 

gesteld. Je kon hier ook meerdere reclamefiches/posters 
bekijken door de jaren heen van het merk Jacques. De 

machines die vroeger werden gebruikt stonden verspreid 
over de zalen die leidde naar de binnenkant van de 

huidige fabriek. Je kon er ook filmpjes bekijken over 

vroeger en voorbeelden van hoe chocolade er vroeger uit 
zag. Na de zalen doorgelopen te hebben liepen we het 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

gedeelte binnen waar nu de chocolade gemaakt word. Je liep door een soort buis van glas die over de 

fabriek heen hing. Je kon overal het proces volgen. We hebben natuurlijk ook nog even het ‘souvenir’ 
winkeltje bezocht. Repen chocolade die helaas gebroken zijn of verkeerd verpakt en dus afgekeurd 

werden, worden hier verkocht voor een paar euro. We hebben er dus een ‘paar’ meegenomen.  

Na de chocoladefabriek hebben we nog boodschappen gedaan hmm, pasta! En na het avondeten was 
er weer een kampvuur. Onder een zeiltje. Dankzij de regen.  

 
Woensdag 20 augustus 

 

Na weer uitgeslapen te hebben begon woensdag met zon. Na de brunch stond vandaag iets heel 
leuks op de planning: Rodelen! Lunchpakketjes en drinken ingepakt, kampshirts aan en gaan! 

Eenmaal aangekomen kochten we de kaartjes voor de eerste ronde. (Dit is trouwens een van de 
langste rodelbanen van Europa! 1251 meter lang met een hoogteverschil van 751 meter). Je kon 

kiezen om in een eenpersoonskarretje te gaan, of met zijn tweeën. Als je eenmaal aan de beurt was, 
mocht je karretje op de baan neerzetten en je ticket aan de meest oplettende medewerkster ooit 

geven. Wanneer je de pook op je karretje naar voren duwde zat er geen druk op de rem en ging je 

dus sneller. De pook naar achter was dus de rem. Kevin nam de foto’s en stond langs de baan. De 
eerste stammers gingen naar beneden en probeerde nog even te zwaaien naar de camera. Maar 

sommige hadden het al eerder gedaan en gingen met een noodvaart naar beneden. Als je het nog 
nooit gedaan had, en het een beetje spannend vond kon je ook gewoon op je eigen tempo naar 

beneden. De baan ging van een berg af met veel scherpe bochten. Eenmaal beneden aangekomen 

kon je je karretje van de baan afhalen en tillen naar het liftje. Hier werd je karretje vastgekoppeld aan 
een soort ski sleepliftje en kon je weer in gaan zitten. Op deze manier werd je omhoog getakeld naar 

het begin van de baan.  
 

Na het rodelen realiseerden we ons dat er vlakbij ons terrein een overdekt zwembad is. En aan gezien 

ons kampterrein geen douches heeft leek het ons ook wel fijn om even op te frissen. Tijd om te 
zwemmen! Toen iedereen eenmaal omgekleed was en vol enthousiasme het water in sprong, hadden 

we de eerste waarschuwingen al te pakken. Geen bommetjes, niet gillen, niet rennen, let op de 
banenzwemmers en niet te veel spetteren. Oké, dat was wel te doen. (Gelukkig gaf de badmeester 

eerlijk toe dat hij simpelweg geen zin had om te werken, dus geen zin om ons vaker te waarschuwen) 

Oh en Laurence moest terug naar de kleedkamer, want een onderbroek onder je zwembroek was niet 
de bedoeling. Gelukkig waren er twee duikplanken waarvan een 2 meter hoog. Daar vermaakte we 

ons wel mee. En de badjuffrouw, die mogen we niet vergeten. Die overduidelijk een crush had op 
Laurence en/of Youri.  

 
Na een tijd gezwommen te hebben, Judith haar GoPro onder water had gebruikt voor foto’s, en 

Maartje de lengte van het bad onderwater had gezwommen, gingen we lekker douchen. We fristen 

ons lekker op, föhnden ons haar en deden nog even wat boodschappen. We aten heerlijke 
hamburgers (denk: hamburgers met 8 lagen). En het lukte Youri weer om een enorm kampvuur klaar 

te zetten. We namen wat gekoeld bier uit de rivier, vulden wat invulverhalen in van de CosmoGirl (en 
zelfgemaakte!) en gingen daarna lekker slapen.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Donderdag 21 augustus 

 
Op donderdag besloten we dat het beter was als we eens vroeg gingen ontbijten. Hierdoor zaten we 

(al) om half 10 aan het ontbijt. Het weer zag er goed uit en we hadden High Rope op de planning 

staan. (Dit houd een soort boomtoppenklim in. Dan 
is er in de bomen een parcour uitgestald waar je met 

een gordel en levenslijn vastklikt en zo tussen de 
bomen kan lopen over verschillende bruggen.) 

Tijdens het ontbijt zagen we dat het grasveld 

tegenover onze tent volledig in de zon stond. De 
keuken stond namelijk onder de bomen in de 

schaduw. En wat doe je, als je toch heel graag in de 
zon wil ontbijten maar de tafel is al gedekt? Dan til je 

de hele tafel met alles erop en eraan naar de zon en 
ga je daar verder ontbijten. Doen we even.  

Na de afwas had iedereen zijn spullen gepakt en 

reden we met veel zin naar het High Rope parcour. 
Een rit van 5 kwartier later, kwamen we bij het bos aan en was het alleen nog even zoeken naar het 

beginpunt. We zagen al planken en touwen in de bomen hangen maar het zag er niet bepaald 
levendig uit. Na een tijdje concludeerden we dat het High Rope óf al afgelopen was voor dit seizoen of 

gewoon gesloten was. 

Beetje balen natuurlijk, maar wat doe je dan? Als je toch al in het bos bent, en geen verdere planning 
hebt… Verstoppertje spelen! Laurence ging de eerste ronde tegen de boom aan tellen en wij moesten 

ons verstoppen. Het was twee keer leuk en toen zijn we toch maar verder gaan kijken voor iets op 
leeftijd en waarmee we de rest van de dag konden vullen. We eindigden met rondjes rijden op zoek 

naar iets in de omgeving en besloten toen maar om alleen wat boodschappen te doen en terug naar 
het terrein te gaan. Daar hebben we nog even een wandeling gemaakt rond het terrein. Daarna was 

het tijd voor het avondeten. Want dat was nou wel weer leuk, Maartje en Kevin gingen pannenkoeken 

maken! Maar hoe doe je dat zonder de Nederlandse luxe van een pannenkoekenmix? Uhh, creatief 
zijn met bloem, melk en eieren! Met een flinke stapel schoven we aan tafel en wat waren ze lekker! 

Hierna was het afwastijd en begon Youri aan het kampvuur. We ruimden de tafel op en schoven aan 
bij het opkomende vuur. Na een tijdje bij het vuur gezeten te hebben, en wat spelletjes te hebben 

gespeeld, gingen we langzaam toch maar naar bed.  

 
Vrijdag 22 augustus 

 
Vandaag zijn we een dagje naar Aken/Aachen 

gegaan. Als eerste brachten we Fleur naar het 

station om haar daar uit te zwaaien, want ze 
moest een paar dagen eerder weg. Eigenlijk zou 

Siward dan voor haar in de plaats komen, want 
hij kon alleen in het weekend. Maar dat ging 

helaas niet meer door. Tijdens dit dagje stad zijn 
we als groepje even gesplitst, want iedereen 

wilde wat andere winkels zien. Op een 

afgesproken tijd verzamelden we daarna weer bij 
het plein en toen het namiddaglunchtijd was, 

hebben we bij de Mac Donald’s even wat 
gegeten. En hé gratis wifi! We vertoonden 

allemaal al bijna afkickverschijnselen door die 4 

dagen zonder internet. 
Rond een uur of 4 reden we weer terug naar het kampterrein, na een tussenstop bij de supermarkt. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tot onze verbazing hadden we buren gekregen op het terrein, en dat was gek omdat Dirkie had 

gezegd dat we de enige bezoekers waren deze week. Maargoed, vrienden maken kan nooit kwaad! 
Alleen… deze mensen waren enigszins communicatief gestoord. Wat bleek nou, het waren L.A.R.P.ers 

(Life Action Role Players) (niet dat daar wat mis mee is, maar goedemorgen zeggen lukte ze niet). 

Daar kwamen we achter na een komisch bezoekje van 2 oudere mensen, die ons in Duits/Engels 
probeerde uit te leggen dat we niet moesten schrikken als we ergens een afgehakte hand of iets 

dergelijks vonden. Fijn. 
Na het avondeten, een grappig disneyspel, waarin Lotte iedereen de baas was, en een aantal typische 

vrijdag-avond-drankspellen bij het kampvuur, en wat spannende bezoekjes aan het toiletgebouw, was 

het alweer bedtijd.   
 

Zaterdag 23 augustus 
 

Die ontbijtplek in de zon beviel ons wel, en ook 
vandaag verplaatsten we de tafel weer. Met uitzicht 

op onze gezellig aparte buren, aten we ons ontbijt. 

De hilarisch gewaagde maar ook zeer mooie en 
complete kledingstukken uit de middeleeuwen liepen 

langs onze tafel. Ook liep er een meisje tussen die 
op een afstand enorm veel op Fleur leek! Had ze ons 

nou verlaten om zich bij de LARPers aan te sluiten? 

We hadden nog geen idee wat we wilden gaan doen 
vandaag, maar besloten uiteindelijk om naar de 

dierentuin te gaan! (Maartje, Lotte en Zoë hadden er 
bordjes van gezien op de terugweg vanaf Aken gister). De dierentuin was bizar goedkoop (€6,- p.p.) 

en voor die prijs prachtig schoon, goed onderhouden en best groot! Met een hoop bijzondere dieren 
en kinderspeeltuinen, waar je stamleden blijkbaar ook uren mee kan vermaken. Een flinke wandeling 

rond het meer dat zich middenin de dierentuin bevond, en een lunchpauze later hebben we nog even 

met de geitjes/schaapjes/konijntjes in de boerderij geknuffeld. Daarna lekker een ijsje gegeten en 
vervolgens de dierentuin weer verlaten. 

 
Op de terugweg had iedereen wel weer behoefte aan een 

douche… dus zijn we nog even langs ons fijne zwembad 

gereden! Een paar kunsten van de duikplank en baantjes 
verder, stapten we onder de douche om onszelf weer even 

uitgebreid te reinigen. Helaas was Zoë met een duik wat 
slecht terecht gekomen, waardoor ze erg last had van 

haar rug. Wat aspirientjes verder zaten we in de auto op 

zoek naar een leuk restaurantje om deze dag mee af te 
sluiten. 

We hadden heel erg trek in pizza! Maar het enige 
restaurant die we konden vinden, serveerde dat helaas 

niet… dan maar de traditionele Duitse schnitzel 
uitproberen, ook erg lekker. 

Nog wat rondjes racen op de parkeerplaats (Youri had 

energie teveel) en vervolgens weer terug naar het 
kampterrein. Daar werd uiteraard direct het kampvuur 

weer flink aangestoken, en wat zouden we zonder 
brandpasta moeten? We kregen het in ieder geval lekker 

warm. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zondag 24 augustus 

 
Zondag was de dag dat Maartje naar huis 

moest, ze moest maandag namelijk weer 

gewoon werken. De rest had aangegeven 
langer te kunnen én willen blijven, dus die 

zouden pas een dag later vertrekken. Maar 
aangezien Zoë nog erg last van haar rug had, 

reed zij ook mee terug. Lotte gaf toen ook aan 

liever naar huis te willen, dus ook zij stapte in. 
De rest, Kevin, Youri, Laurence en Judith, 

bleven dus tot maandag. Eerst hebben Youri, 
Maartje, Lotte, Kevin en Zoë een mega vroege ochtendwandeling gedaan naar en prachtig rotspuntje 

en daarna hebben we ontbeten. Met zijn allen hebben we toen al wat spullen opgeruimd en in de 
aanhanger gezet, dit zou hun voor maandag besparen. Vervolgens hebben we van de meiden afscheid 

genomen door het uitdelen van hun kampbadge en wat goede-reis-knuffels. 

Wat -op Zoë, Lotte en Maartje na- nog niemand weet is dat de start van de terugreis niet zo gladjes 
verliep als de bedoeling was. Toen Maartje de auto uit de parkeerplaats (alias berm) wou rijden, 

bleven we ineens op 3 wielen balanceren. Hm, dit is niet goed. Dankzij snelle handelingen van onze 
(toch wel heel fijne!) LARP buren, reden we toch nog redelijk snel het terrein af. De rest van de 

terugreis verliep vlekkeloos en we zijn allemaal veilig aangekomen.   

De rest besloot eigenlijk gelijk na het afscheid om in de middag een wandeling te gaan maken. Er 
waren lupa's gemaakt en toen gingen we wandelen. Uiteindelijk hebben we een mooie wandeling 

gemaakt door de bossen van 8,5 kilometer. Na de wandeling zijn Youri, Laurence en Judith nog een 
berg op geklommen en hebben ze genoten van het mooie uitzicht. Die avond hebben ze in Monschau 

gegeten en niet in de tent, maar bij het kampvuur geslapen onder een zeiltje! 
 

Maandag 25 augustus 

 
Maandag gingen we helaas weer naar huis. Alles opruimen, inpakken en rond 11:00u al op weg. 

Eenmaal op de haven hebben we met zijn allen uitgeladen en daarna was iedereen toe aan een eigen 
douche en bedje! 

We hebben een leuk kamp gehad! 

 

Groeten van Fleur en de stamleden.   
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wist je dat? 

 
-  Youri heel hard kan rijden? 

-  Maartje ook heel hard probeert te rijden? 

-  Lotte een bril heeft omdat ze geen worteltjes lust? 

-  Fleur scheten laat als eenhoornkusjes? 

-  We heel erg goed wespen kunnen vermoorden? 

-  De rivier een goede plek is om bier te koelen? 

-  We drie rondjes hebben moeten rijden om het terrein te vinden? 

-  We zo kunnen meedoen aan Utopia? 

-  We een speciale koelbox nodig hebben voor chocola? 

-  Zoë harder de rodelbaan opgaat dan dat ze ervan af gaat? 

-  Youri zijn telefoon verloor op de rodelbaan? 

-  Laurence sjans had met de badjuffrouw? 

-  Maartje de hele lengte van het zwembad onderwater kan zwemmen? 

-  Judith een hamburger met acht lagen naar binnen kan werken, maar dat de saus overal zat? 

-  Kevin live commentaar geeft bij alles wat er gebeurd? 

-  Judith grappige gezichten trekt naar langsrijdende auto’s? 

-  Lotte alles weet over Disney films? 

-  We goed zijn in invulverhalen? 

-  Lotte nog steeds wacht op haar brief van Zweinstein? 

-  Zoë die hoop al lang heeft opgegeven? 

-  Youri hoopt dat hij de ring uit LOTR nog eens mag vernietigen? 

-  We supercoole stamshirts hebben? 

-  Laurence alles doet voor geld? 

-  Hij bijvoorbeeld voor €600 de wespenval leegdrinkt? 

-  Kevin en Maartje heerlijke pannenkoeken kunnen bakken zonder pannenkoekenmix? 

-  Fleur alleen telefoon bereik heeft op Youri’s schoot? 

-  Judith en Laurence een half uur nodig hebben om hun tanden te poetsen? 

-  Er LARP’ers op ons terrein stonden? 

-  Fleur ons eerder verlaten heeft om zich bij de LARP’ers aan te sluiten? 

-  Youri beter kan hakken dan de LARP’ers? 

-  Zoë haar bruiloft al heeft gepland? 

-  Ze alleen nog niemand heeft om mee te trouwen? 

-  De stam nog niet te oud is voor de speeltuin? 

-  Kevin 130 foto’s heeft gemaakt van het rodelen? 

-  Youri zoveel met Marcel de Bruin omgaat dat hij trekjes begint over te nemen, inclusief humor? 

-  Judith handspierpijn krijgt van het snijden van een schnitzel? 

-  Laurence heel goed kampvuur kan maken, als hij maar brandgel heeft. 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

De gezelligheid, de vrijheid, het buiten zijn 
en de uitdaging.  
 
Op 1 & 2 november kan het weer. 
 
De GOH is voor iedereen dus ook eens 
voor ouders, broertjes, zusjes, vriendjes 
en vriendinnetjes of familie, die ook eens 
een weekend je weg willen. 
 
De GOH is een succesvolle activiteit,    
waar je echt een keer aan deelgenomen 
moet hebben. Je hoeft geen held te zijn in 
oriënteren, wandelen of gezelligheid.  
 
Is jouw interesse gewekt, Meld je dan 
vanaf nu aan via goh@scoutingflg.nl 
(ook voor meer informatie)  
 
* (van de jongste welpen, ervaren scouts tot de 
geroutineerde oud leden) 

 
Maar wat is de GOH? 
 
Een weekend van samen zijn, mooie 
natuur,  wandelen, en oriënteren. Op 
zaterdag verzamelen de teams (2 tot 5 
personen) zich op een gezellig plek 
voor een kopje koffie of wat fris. De 
routes worden uitgedeeld naar ieders 
niveau*. Hierna gaat iedereen met zijn 
bagage op pad en onderweg kom je 
elkaar regelmatig tegen. Bijvoorbeeld 
bij de soeppost of zomaar onverwachts 
midden in het bos. Aan het eind van 
de tocht kom je bij een knus clubhuis 
waar we verhalen kunnen uitwisselen 
of een spelletje spelen. De deelnemers 
worden getrakteerd op een heerlijke 
maaltijd. De nacht wordt doorgebracht  
in de tent of het huisje. Na het ontbijt 
gaat iedereen weer naar huis om nog 
van de rest van de zondag te genieten. 
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Het is vrijdagavond en er komt een vrachtauto de 

haven op gereden. Dat betekend dat het 
zomerkamp voor de deur staat. Er wordt druk 

geholpen om de vrachtwagen te vullen met alle 

spullen die nodig zijn voor het kamp. Wat zijn het 
toch een hoop spullen die mee gaan, dit kan toch 

niet voor één zomerkamp onderdeel zijn? En dat 
klopt want de padvindsters en de verkenners gaan 

naar het zelfde labelterrein. Nu de vrachtwagen 

gevuld is kunnen we het laatste nachtje thuis in ons 
eigen bed slapen, zodat we uitgerust op kamp 

kunnen. 
 

Zaterdag 19 juli 
 

Zaterdag ochtend vroeg is het al best druk op de lange haven. De laatste knuffels worden uitgedeeld 

en dan stappen we in de auto richting Ommen. Na een auto rit van dik 2 uur zijn we bij labelterrein 
Ada’s hoeve aan gekomen. Na het uitladen van de vrachtwagen is het tijd om de lunchpakketten op te 

eten. Na de lunch bekijken we het terrein waar de padvindsters de week zullen kamperen. Na bepaald 
te hebben waar de tent komt gaan we beginnen met het opzetten van de tent. Dit gaat vrij rap en dat 

hadden we ook niet anders verwacht, want dit hebben we laatst nog geoefend op een weekend. 

Naast de tent moet ook de keuken opgebouwd worden. Ook deze was geoefend op het weekend en 
dat was dan ook wel te zien. TOP! Het was vandaag erg warm dus toen de keuken klaar was, was er 

dan ook genoeg tijd om nog even te relaxen voor dat we gingen eten. De traditie is dat de leiding de 
eerste avond maaltijd verzorgd, soep met brood. Na het eten en de afwas zijn we het terrein 

opgegaan om te kijken wat er allemaal te beleven is. De wandeling van het terrein begon bij de grote 
kampvuurkuil. Daarna door naar het kampstaf huisje om op de plattegrond te kijken waar we stonden 

en hoe we gelopen waren. Daarna gingen we veder met de verkenning  van het terrein want rond het 

terrein loopt de vecht en wat is er lekkerder dan zwemmen in een rivier? Het was al wat laat 
geworden dus zwemmen was niet echt handig nu maar we hebben nog een hele week. Terug op ons 

terrein gekomen was het tijd om onze bedjes op te zoeken dus hup met ze alle naar het toilethuis om 
daar onze tanden te poetsen.  

 

Zondag 20 juli 
 

Een eerste nacht in een tent slapen is altijd even wennen. De meiden waren al vroeg wakker dus kon 
het ontbijt opgehaald worden bij de leidingtent  Na het ontbijt begon het kamp thema. Dit jaar zijn de 

padvindsters op “wie is de mol?” kamp geweest. Elke dag van de week was er een andere mol. Deze 

mol was verplicht elke dag 2 mollenstreken uit te voeren. Wanneer de mol ongemerkt blijft kan zij hier 
punten mee verdienen die aan het eind van de week een waarde hebben. Na het ontbijt voerde 

Marloes de mollen gesprekken. Hierin hoorde de meiden of ze wel of niet de mol zouden zijn. Na de 
gesprekjes begonnen we met een wie is de mol Cluedo.  In dit spel was er een mollen streek 

uitgehaald en wij moesten er proberen achter te komen wie dit gedaan had. Hier kon je achter komen 
door slimme vragen te stellen of goed op te letten en te vragen wat er gemold was. Dit ging best 

goed. Al snel werd het bestek terug gevonden in de voortent van de leiding maar nu er nog achter 

komen wie dit gedaan had. Dit bleek best lastig te zijn. Aan het eind van het spel wist niemand de 
goede mol te raden. Na alle verhalen met elkaar door genomen te hebben kwamen we er achter dat 

het Noor in het spel de mol was. Na het spel was het lunchtijd. Tijdens de lunch hebben de 
padvindsters het met elkaar over het thema gehad. Na de lunch staat het middag programma al weer 

voor de deur. Een middag vol samenwerkingsspelletjes waarbij de padvindsters goed op elkaar 

moesten vertrouwen. Met een hoop gelach moest er een zeil geblinddoekt op gevouwen worden. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit is best lastig als je op de aanwijzingen van ander 

moet vertrouwen. Daarna waren er nog een hoop 
andere spelletjes om de samenwerking te verbeteren. 

Voordat we avondeten gingen maken was er nog tijd 

om even in de Vecht te gaan zwemmen. Het is 
wederom een warme dag dus een beetje verfrissing 

was ideaal. Na het zwemmen was het dan echt tijd om 
te foerageren. Bij de padvindsters koken de 

padvindsters zelf hun eten met hulp van de leiding. 

Voor een grotere groep eten koken is toch altijd lastiger 
dan thuis. ’s Avonds hebben wij met de verkenners 

samen levend scrabble gespeeld. In het bos zijn 
allemaal codes op gehangen waarmee je letters kan verdienen. Via een portofoon communiceer je 

met de hoofdpost. Je moest goed nadenken welke woorden je wilde leggen. Na het spel kwamen er 
weer gesprekjes om te kijken of de mollenstreken van vandaag geraden waren en of ze wisten wie de 

mol(len)van de dag waren. Noor en Gijsje waren de mol. Hierin hadden ze elkaar ontdekt dus 

verdiende ze geen extra punten. 
 

Maandag 21 juli 
 

BAH! We worden wakker en horen de regen al op het tent doek… Daar hadden we niet om gevraagd. 

Na de mollengesprekken trokken we onze regen jas aan en gingen we een slingerslampam oplossen. 
Een slingerslampam is een spel waarbij er een hoop vragen in het bos hangen die je op moet lossen 

en met het antwoord word je naar de volgende vraag geleid. Wanneer je een vraag verkeerd 
beantwoord is het een doodlopende weg. Tijdens het spel waren de mollen alweer lekker bezig met 

mollen. “Waar is vraag 40 nou gebleven? Ik kan hem niet vinden.” klonk er over het veld. Ach zonder 
vraag 40 konden we de slingerslampam toch oplossen. Ondanks de regen werd er lekker gevoetbald 

op het veld. Daarna maakte Mathieu lekkere tosti’s voor bij de lunch. Na de lunch hebben we de 

elastiekjes er bij gepakt om lekker een middagje te gaan loomen. Daar kon de leiding nog wat leren 
want voor padvindsters was dit een koud kunstje . Na verschillende armbandjes gemaakt te hebben 

en technieken uitgewisseld moest er weer gefoerageerd worden. Na het eten en het corvee zijn we 
nog even op het veld gaan spelen want het was onder tussen al weer wat droger geworden . Voor na 

het eten stond de Molmania op het programma. Dit is een groot bordspel. Deze avond sloten we af 

met een kampvuur om lekker op te warmen. Na de nodige versnaperingen zijn we weer lekker gaan 
slapen want morgen stond er een actieve dag op het programma. 

 
Dinsdag 22 juli 

 

Vandaag was de dag van de loophike. Gelukkig 
scheen de zon weer toen we wakker werden. Na 

het ontbijt werden de mollen gesprekken 
gehouden en daarna werden de hike boekjes 

uitgedeeld. De meiden bekeken de route en 
vertrokken met volle zin. Vrijwel direct liepen ze 

verkeerd en was de zin verdwenen. De leiding 

hielp de meiden goed op pad. Dit was wat 
minder voor de stemming maar de zon scheen 

en dat maakte een hoop goed na gister. Op post 
een kwamen de meiden Marloes en Mathieu 

tegen die de route van het volgende stuk 

uitlegden . Zo liepen de padvindsters van post 
naar post.  De afstand van de hike was niet heel 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ver maar toch had het eerste stukje verkeerd lopen er wel in gehakt. De padvindsters liepen lekker 

door tot de lunch post waar Peter nog langs kwam met wat lekkers. Daar was iedereen wel aan toe. 
Na de lekker versnapering werd het laatste stuk van de tocht lopen . Als laatste post kwamen we bij 

een uitkijktoren. Hier gingen we een spel doen waarbij er allemaal oranje bakjes in de heide lagen die 

je goed vanuit de toren kon zien. Sanne ging de toren in en de rest ging op aanwijzingen van Sanne 
de bakjes zoeken. dit ging best goed. De bakjes hadden allemaal een letter en al snel volgde het 

woord: SABOTAGE. Na het spel moest dan echt het allerlaatste stuk gelopen worden. Hier liep Martijn 
een stukje bij mee om in een keer goed te lopen, het was immers al bijna etenstijd. De laatste 2 km 

konden de meiden niet meer en heeft Peter ze opgehaald. Aangekomen op het kampterrein was 

Marloes al begonnen met pannenkoeken bakken. Na de hééérlijke pannenkoeken zijn we met z’n allen 
lekker bij het kampvuur gaan zitten om uit te rusten van de tocht en energie voor de volgende dag op 

te doen. 
 

Woensdag 23 juli 
 

Zoals iedereen al wist is woensdag de dag van het 

winkelen en zwemmen. Toch begon deze 
woensdag een beetje anders. Vandaag was de 

dag van nationale rouw. Met alle groepen op het 
terrein hezen wij de vlag halfstok en werd er 2 

minuten stilte gehouden.  We boften met het 

weer en al snel na de plechtigheid zaten we op de 
fiets richting het centrum van Ommen. We 

kwamen aan in het centrum, zetten onze fietsen 
weg en het was tijd om te shoppen. De 

padvindsters hebben in de stad hun zakgeld 
uitgegeven aan leuke souvenirs en snoeperijen 

voor in de tent. Onze laatste opdracht in de stad 

was boodschappen doen. De meiden kregen budget om eigen boodschappen te doen voor het 
avondeten. Nadat al het zakgeld op was vertrokken we op de fiets naar het zwembad. In het 

zwembad was er een groot grasveld waar we konden zonnen en spelen. Na ongeveer 4 uur te hebben 
gespeeld en gezwommen ging het zwembad dicht en moesten wij dus ook naar huis. Op het terrein 

teruggekomen gingen de meiden direct aan de slag met hun boodschappen. Een heerlijke maaltijd 

werd bereid. Na het eten was het tijd voor verkoeling. In het zwembad was iedereen flink verbrand en 
dus was het tijd voor een komkommermasker met aftersun. Toen iedereen weer bijgekomen was, was 

het tijd om de slaapzakken in te duiken. 
 

Donderdag 24 juli 

 
Vandaag stond de mollensportdag op het 

programma. ’s Morgens en ’s middags werden 
verschillende onderdelen afgelopen. Zo was er  

onder andere een mollensprint, molwerpen, 
molletjeprik en mollen denkvermogen. Wederom 

was het erg warm. ’s Middags na alle onderdelen te 

hebben gehad zijn we in de Vecht gaan zwemmen. 
Een Duitse scoutinggroep had een duikplank 

gepionierd en daar konden wij leuk gebruik van 
maken. Helaas was het na drie kwartier alweer tijd 

om terug te gaan om het avondeten te gaan koken. 

Er stond een heerlijke pasta op het menu. Met 
verse kruiden en groente werd er een heerlijke 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

pastasaus gemaakt. 

Terwijl het begon te schemeren gingen we het bos in. Martijn had een variant op sluipiesluip 
gemaakt. In het bos waren molshopen. In de molshopen lagen enveloppen met geld, jokers en 

mispoezen. Terwijl de molshopen verzameld werden kon je afgetikt worden. Dan moest je weer 

opnieuw beginnen. Nicky vond de joker in het spel en verdiende hiermee een extra punt in het 
klassement. 

 
Vrijdag 25 juli 

 

Vrijdag, de dag van de fietshike. Vandaag was de 
laatste dag dat er gemold kon worden. Nog steeds 

was er de vraag: “Wie is vandaag de mol?”. Terwijl 
iedereen ontwaakte werd het al snel duidelijk dat het 

regende. De meiden kregen de kaart en besloten snel 
hoe ze gingen fietsen. Toen de meiden op pad waren 

bleek echter dat ze niet helemaal wisten hoe ze 

moesten fietsen want ze waren verdwaald. Laten we 
de regen maar de schuld geven!? Al snel zaten ze 

weer op het goede pad en kon de hike vervolgd worden. Helaas heeft de regen de hele dag 
aangehouden. ’s Avonds gingen we BBQ’en met z’n allen. Met de punten die verdiend waren in het 

wie is de mol? klassement konden de padvindsters zelf een boodschappen lijstje samenstellen. Peter 

haalden de boodschappen en de BBQ kon beginnen. Gelukkig was de regen opgehouden! Na keihard 
te hebben meegezongen en lekker mee gedanst te hebben, hebben we rondom het kampvuur 

uitgebuikt.  
 

Zaterdag 26 juli 
 

Voor vandaag werd er een aardige plens water voorspeld. We stonden vroeg op zodat we hopelijk 

droog konden inpakken. Iedereen ging snel en zorgvuldig te werk. De tent werd opgeruimd en 
opgevouwen. De keuken was gister al opgeruimd door Mathieu dus dat scheelde heel veel. Als snel 

was het hele terrein opgeruimd. De tent zat nog niet in de zak of het begon KEI KEI KEIHARD te 
regenen! Met z’n alle hebben wij onder een zeiltje geschuild. Helaas leek de regen niet op te houden 

en hebben we in de regen de vrachtwagen ingeladen.  

 
Allemaal heel nat en koud stapten 

we de auto’s in richting Schiedam 
waar de ouders ons al stonden op 

te wachten. 

 
Wij willen iedereen bedanken voor 

dit zomerkamp en in het speciaal 
Mathieu en Peter! 

 
Groeten Marloes, Martijn en de 

padvindsters. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

IK@FLG vertelt een leuke anekdote van maximaal 200 woorden, over iets dat iemand binnen onze 

scoutinggroep heeft meegemaakt. 
Ben jij ook terecht gekomen in een komische situatie? Mail je verhaal naar maartjewater@hotmail.com 

 

 

@

 

   Zomerkamp van de bevers, welpen en kabouters, we lopen terug naar het gebouw 

   na een spannend bosspel. Het is al laat en aardig donker. 

   Ik loop naast Stacey (kabouter) en op een gegeven moment tikt ze me aan en zegt: 

   ‘Kijk Sterre!’ ze wijst omhoog en vervolgd haar zin met: ‘Wat een hoop sterren er 

   aan de hemel staan! Nu leef jij pas echt!’ 

   Ik grinnik. Bedankt hè. Hiervoor was ik dus dood ofzo. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zaterdag 19 juli 

 
Vandaag vertrokken we richting zomerkamp! Na zoveel maanden hiernaartoe gewerkt te hebben, 

verheugden we ons erg op deze week! 

Om 12:00u verzamelden we op de Lange Haven, en nadat iedereen zich bij Woeps had gemeld, 
konden we ons gaan verdelen over de auto’s. Na een kleine omweg vanwege een afgesloten brug, 

kwamen we rond 13:15u aan bij het kampgebouw. Niet veel later kwam de vrachtwagen ook 
aangereden en hielpen Ikki, 

Woeps en Sterre met het 

uiladen. De rest liep met de 
kinderen een 

verkenningsspeurtocht in de 
buurt, om de omgeving even te 

bekijken. Met behulp van 
wegwijzende foto’s liepen we 

een leuk rondje en kwamen zelfs 

nog langs een speeltuin! 
Eenmaal terug bij het gebouw 

kreeg iedereen wat te drinken, 
poeh wat was het warm! De 33 graden aangetikt, maar gelukkig hebben we genoeg schaduw op het 

terrein. Na het welkomstpraatje volgden we Sterre die een rondleiding gaf door het gebouw. Het is 

hier best groot en met veel lokalen. Toen begonnen we met het uitzoeken van de spullen... een hele 
opgave. Welke tassen waren van wie? Waarom staan er negens namen op? En dan is er altijd nog die 

mysterieuze slaapzak die écht van niemand is.   
Na een langdurige zoektocht had toch iedereen zijn of haar spullen gevonden, en konden de bedden 

worden klaargelegd. ‘Mag ik naast die slapen?’ ‘Tuurlijk mag dat. Onee wacht, het is handiger als je 
even een slag draait.’ ‘Jongens zo gaat het niet passen hoor!’ En dan komen de luchtbedden… zucht. 

Ze zijn zo groot dat er wel 3 kinderen op passen en onmogelijk om na deze week weer in de 

oorspronkelijke kartonnen doos te krijgen. En er is altijd maar eentje die begrijpt dat opblazen geen 
optie is en dus wél een pomp meeneemt. 

Maargoed, de bedden liggen! Tijd om lekker buiten te spelen en het terrein te verkennen. Tien 
minuutjes later had iedereen al een tak vast, takken zijn populair. Akela en Rebbel houden ook van 

takken, ze pakten alle zakmessen en vormden een kring: tijd voor een lesje slijpen. 

Even later was het eten klaar. Aan tááááfel! Lekkere tomaten- of champignonsoep met brood. Met als 
toetje watermeloen!   

Even uitbuiken, en dan naar het bos voor een avondspel, lange broeken aan en gaan! We moesten 
even een stukje lopen, want waar was het bos precies? Maar niet veel later konden we beginnen aan 

sluipiesluip (meest traditionele scoutingspel ooit). Na twee rondes hoorden we een hele harde gil. 

Waar kwam dat vandaan? Mila en Stacey zagen bij een boomstronk een boek liggen met een hoop 
glitters en breekstaafjes er naast. Wat zou het zijn? En wat moeten we ermee doen? Er is iets niet 

helemaal in de haak hier, laten we maar weer terug gaan 
naar het gebouw! 

Met het licht van binnen was te lezen wat er in het boek 
stond: ‘Dit sprookjesboek is eigendom van de Magische 

orde. Alles wat je hierin verandert, verandert in elk 

sprookjesboek over de hele wereld. Dit boek mag niet in 
verkeerde handen terecht komen!’ Ojee, wat moeten we 

daar nou mee? 
We besloten het veilig te verstoppen in het gebouw en 

morgen verder te kijken, het was al laat. Tandjes poetsen, 

verhaaltje voorlezen en lekker slapen, morgen is er weer 
een dag! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zondag 20 juli 

 
‘Zo hé, jullie zijn vroeg wakker! Er zit nog een 5 in de klok!’ Ach, daar zullen we aan moeten wennen. 

Het ontbijt nog tot acht uur kunnen rekken, maar toen hadden we toch echt wel honger. Iedereen 

klaar? Dan is het tijd voor corvee: afwassen, de tafel afruimen en de wc’s schoonmaken zijn dingen 
die iedere dag moeten gebeuren. Sterre pakte het magische boek van gisteravond erbij en vormde 

met de kinderen een kring. Plots vond een van de kinderen een brief onder te tafels. Het is een brief 
van de Magische Orde! Wat staat er in?   
 
Lieve kinderen, 
 
De gemene heks heeft ons magische sprookjesboek gestolen! 
En alle bladzijdes er uit gescheurd waarin zij slecht terecht komt! 
Kunnen jullie ons helpen om het sprookjesboek weer compleet te maken? 
Als jullie elke dag een sprookje herbeleven, 
komen de bladzijdes vanzelf bij jullie terecht. 
Zodra het boek compleet is, nemen we weer contact met jullie op! 
 
Hartelijke groeten, 
De Magische Orde 
 
PS: Pas op voor de heks! Ze mag het boek niet weer te pakken krijgen! 
 
Nou dat is duidelijk. Alle kinderen praten mee en we zijn op zoek naar sprookjes waar een heks in zit. 

We hebben maar 5 dagen de tijd om een sprookje na te spelen, dus het zijn 5 sprookjes. 
Je kon alle hersens horen kraken! En uiteindelijk kwamen we met Sneeuwwitje, Hans en Grietje, 

Assepoester, De kleine zeemeermin en Rapunzel. Zullen we vandaag maar gelijk beginnen? Welk 

sprookje doen we als eerst? En wie speelt de rol? We kozen voor sneeuwwitje en Sona mag het 

spelen samen met Baloue. Hierna was het tijd voor het ochtendprogramma, t-shirts maken. Iedereen 

had een wit shirt ingepakt en die gingen we versieren met textielstiften, vilt en textiellijm. Er kwamen 

een hoop prachtige creaties tevoorschijn en alle shirts waren uiteraard in sprookjesthema. 

Na de lunch begon het middagprogramma, en gelukkig was het heerlijk weer want we speelden de 

zeven dwergen watermiddag! Er waren verschillende wateronderdelen waar wat te doen was, de 

kinderen werden opgedeeld in groepjes en om de beurt rouleerde we van onderdeel. Er was een 

groene zeep baan, bellen blazen, water dragen, schieten met het waterpistool en je kon proefjes doen 

met water. 

Tussendoor kwamen Peppie en Kokkie langs met een schaal appels, 

heerlijk rode zoete. Maar Sona koos toevallig net de enige groene 

appel die er tussen zat. Toen ze een hap nam stikte ze er bijna in en 

bleef stil op de grond liggen. Baloue had ‘toevallig’ een prinsenpak 

aangetrokken en kwam aangesneld om Sona alias Sneeuwwitje te 

redden! Na een magische kus werd Sona weer wakker en kon het 

feest beginnen.   

Muziek ging aan en er startte een heus watergevecht! 

Toen iedereen weer eenmaal droog was, gingen we aan tafel. Als 

avondspel stond het themageluidenspel op het programma. Dat is 

altijd heel leuk om te doen. De leidingen zitten verstopt in het bos en 

zijn allemaal een bepaald figuur dat een raar geluid maakt. De 

kinderen lopen in groepjes op zoek naar de geluiden en moeten 

ieder figuur vinden. Zo vonden ze een wolf met hooikoorts, een prins 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

met een snoepjesverslaving, goede fee met hoogtevrees, kikkerprins met insectenangst, wit paard 

met de hik, een stotterende boze stiefmoeder en een slapende jager. 

Hierna was het alweer bedtijd en toen we terug naar het gebouw liepen zagen we ineens wat in de 

vlaggenmast hangen. Wat is dat nou? Snel maakte we de knopen los en hezen het touw. De eerste 

bladzijdes van het sprookje Sneeuwwitje! We hebben het goed gedaan! 

 

Maandag 21 juli   

 

Op maandag besloten we om Hans en Grietje na te spelen. Rebbel en Mang werden daarvoor 

gekozen. ’s Ochtends gingen we naar het bosje in de buurt om levend stratego te spelen- de scouting 

editie. In plaats van de normale generaals, luitenants en 

spionnen hadden we boomstamleden, padvindsters en bevers. De 

teams moesten elkaar tikken en degene met de hoogste rank 

kreeg het kaartje van de ander. Het team dat de vlag van het 

andere team als eerste vond won. Het was een spannende 

wedstrijd, maar uiteindelijk bleek het ene team toch iets sterker.  

In de middag gingen Mang en Rebbel, verkleed als Hans en 

Grietje, naar het zwembad om alvast te kijken hoe laat het 

woensdag open zou zijn. Maar ze bleven wel erg lang weg! De 

rest van de groep besloot ze te gaan zoeken. Toen de kinderen 

het terrein verlieten merkten ze dat er een zakje snoep op straat 

lag. En nog een. En nog een! Het bleek een heel spoor te zijn. En 

aan het einde waren Hans en Grietje, vastgebonden aan een 

boom. Ze waren ontvoerd door de heks, vertelde ze! Blij dan 

Mang en Rebbel terecht waren keerden we terug naar het terrein.  

Om in het thema van Hans en Grietje te blijven hebben we ook 

snoephuisjes gemaakt. Bakstenen van ontbijtkoek, cement van 

glazuur en een dak van kaakjes. En natuurlijk snoepjes om het mee 

te versieren. Er ontstonden hele creatieve bouwwerken. Daarna 

konden we aan tafel, kokkie had heerlijk voor ons gekookt: 

gehaktbal of vissticks, spinazie of worteltje en aardappeltjes! En als 

toetje mochten de snoephuisjes worden opgesnoept! Jummie! 

Tussen de borden vonden we ineens de bladzijde! Jeeej! 

Op maandagavond worden traditioneel de kaarten geschreven en 

wordt er gedoucht. De kaarten waren kleine kleurplaten met 

sprookjesfiguren erop. Iedereen heeft minimaal 1 kaart mooi 

ingekleurd en naar huis gestuurd. Dat zullen papa en mama fijn 

vinden. Helemaal schoon gingen de kinderen uiteindelijk naar bed.  

 

Dinsdag 22 juli  

 

Op dinsdagochtend hebben we eerst heerlijk ontbeten met een gekookt eitje! Wat een verwennerij. 

Na het corvee besloten we die dag Assepoester na te spelen, met Sterre en Bas in de hoofdrol. 

Daarna gingen we levend barricade spelen. De kinderen werden in groepjes ingedeeld. Ieder groepje 

moest met een dobbelsteen gooien en naar de post gaan die overeen kwam met dat nummer. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Daar moesten ze een puzzel maken of een opdracht doen. Als ze die 

volbracht hadden mochten ze hun pion verzetten en opnieuw gooien, 

enzovoorts. Na de lunch en het rustuurtje hadden de leidingen een 

verrassing voor de kinderen klaargelegd op het grasveld. Niemand 

wist wat het was en binnen kreeg iedereen een blinddoek voor. 

Langzaam werd iedereen door Ikki in een treintje naar buiten 

gehaald. Daar vormden ze een rij voor het grasveld en deden ze 

voorzichtig een stap naar voren. SPLATS! AAAAH! HIHIHI! Er lagen 

allemaal waterballonnen op het veld! En de leiding spoot iedereen nat 

met een waterpistool. Dat was leuk! Hierna werd het wel eens tijd om 

de bladzijde van die dag te verdienen. Dus organiseerde we een bal 

voor de prins en prinses. Bas en Sterre als Assepoester en de prins 

hadden de eerste dans. Maar toen we een klok hoorde slaan, rende 

Sterre ineens weg! En ze verloor haar schoen! Natuurlijk mochten alle 

meisjes eerst de schoen passen, want 

wie weet zat Assepoester daar wel 

tussen. Toen dat niet het geval bleek 

ging de prins haar snel zoeken. Na een korte zoektocht over het 

terrein vonden we haar. De prins gaf haar haar schoen terug en het 

sprookje was voltooid. Iedereen keerde terug naar het bal om verder 

te gaan met het dansfeest. ’s Avonds hebben we mais gepoft boven 

het kampvuur en houtskool tekeningen gemaakt. Tussen de papieren 

vonden we de bladzijde voor sprookje Assepoester! Sona had een 

paar prachtige voorbeelden gemaakt, maar ook de kinderen creëerde 

heuse kunstwerken. De popcorn was ook erg lekker (als het niet in de 

as viel tenminste).   

 

Woensdag 23 juli  

 

Woensdagochtend ging Sterre heel vroeg weg om de bevers op te 

halen in Schiedam. Iets later dan gepland kwam ze weer aan in 

Raamsdonksveer, met de bevers die zenuwachtig maar ook 

enthousiast waren voor hun halve weekje kamp. Ze werden al snel 

bijgepraat over wat er allemaal gebeurd was die week. We zouden 

die dag gaan zwemmen, dus besloten we de kleine zeemeermin 

na te spelen. Woeps was Ariël en Ikki prins Erik. Maar eerst gingen 

we het dorp in. De kinderen hadden allemaal geld bij zich om wat 

leuks te kopen. Uiteraard rende iedereen direct de Top1Toys in 

met als gevolg dat ze de gebruikelijk scheetkussens en slijmpotjes 

weer hadden gevonden. Het was lekker warm die middag, dus we 

waren blij toen we eindelijk het zwembad in konden. Gelukkig was 

die vlak naast ons kampterrein (ongeveer anderhalve minuut 

lopen). Dus na de lunch was het spullen pakken en gaan! We 

hebben de hele middag lekker in het water gespeeld, van de 

duikplank gesprongen en van de glijbaan gegleden.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tot op een gegeven moment werd omgeroepen dat het Nationale 

Rouwdag was, en iedereen een minuut lang stokstijf stil bleef staan. 

Een wonderbaarlijk prachtig gezicht en zeer respectvol tegenover te 

tragische gebeurtenis in de ‘echte’ wereld, waar wij duidelijk even niet 

waren. Even later dronk Woeps een drankje om benen te krijgen maar 

raakte helaas wel haar stem kwijt. (Dat was lekker rustig! Haha) 

Gelukkig doet een kus van Ikki wonderen! Vlak na voor het eten vond 

Jona de bladzijde van dit sprookje in een fles in het toilet! 

Die avond namen Peppie en Kokkie helaas afscheid, ze gingen maar 

een halve week met ons mee op kamp. Maar niet nadat ze ons op 

heerlijke pannenkoeken hadden getrakteerd! Die avond hebben we ons 

een beetje rustig gehouden en hebben de welpen en kabouters een 

bed bingo gespeeld terwijl de bevers hun bed klaarlegde. Morgen zou 

tenslotte de sportdag zijn, en daar hebben we alle energie voor nodig!   

(Helaas ging die avond ook Thomas naar huis, hij had flinke koorts en 

het was verstandiger als hij thuis zou zijn.) 

 

Donderdag 24 juli  

 

Donderdagochtend arriveerde Driemer met Anne om de rol van 

kookstaf over te nemen samen met Ikki. En Anne kon gelijk 

meedoen aan de sportdag! 

We moesten we ook de laatste bladzijde gaan verdienen. En er 

was nog maar 1 sprookje over: Rapunzel. Dat moest Akela zijn! 

Toen begonnen we met de sportdag. Er waren verschillende 

ochtend en middag onderdelen, allemaal in het thema van 

Rapunzel. Zo moest je bijvoorbeeld vlecht hangen, toren 

klimmen, paard vangen, touw trekken, haar dragen, een 

ontsnappingspoging proberen en een brug oversteken. Bij alle 

onderdelen kon je punten verdienen, en die werden nauwkeurig 

bijgehouden. Want voor de winnaar was natuurlijk een mooie 

prijs te verdienen! Het was wel een warme dag vandaag (net als 

de rest van de week!) dus 

dronken veel met lekkere sinaasappels als tussendoortje en vanwege 

de sportdag hadden we een extra lang rustuurtje. 

’s Avonds was de bonte avond. Veel kinderen hadden zich 

ingeschreven om een dansje op te voeren, moppen te vertellen of een 

quiz te houden. Ook de leiding gaf een spetterend optreden! We 

wisten dat iedereen een beetje gek was, maar dit sloeg alle 

vooroordelen tot feiten! Half playbackend/ schreeuwend/’dansend’ 

werd er meegedaan op het liedje ‘Let it go’ uit de nieuwste Disneyfilm 

‘Frozen’. Lachen, gieren brullen (Gelukkig redde de kinderen deze 

vernedering door ook mee te doen en wél de goede tekst te zingen). 

Dit was ook het moment voor de prijsuitreiking van de sportdag. De 

winnaar van de sportdag mocht Rapunzel helpen ontsnappen 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

uit de toren (haar uit het glijbaanhuisje duwen). Bij de bevers was nummer 3 Ellen, nummer 2 Mick 

en nummer 1 Lianne. Bij de welpen en kabouters was nummer 3 Dido, nummer 2 Linda en nummer 1 

Bo. (Erg opvallend, maar 1 jongen heeft een medaille… hihi) Nu was Bo dus ook de gelukkige die 

Rapunzel mocht redden! Zo was alles weer goed gekomen en was het bedtijd.   

 

Vrijdag 25 juli 

 

Vrijdagochtend vonden we de bladzijde van Rapunzel met een vlechttouw om 

een boom gebonden. Jaaa alles bladzijdes zijn compleet! Na het ontbijt gingen 

de welpen en kabouters takken slijpen om later brood aan te kunnen bakken 

boven het kampvuur. De bevers gingen naar het kampvuur om marshmallows 

te smelten en een verhaal te lezen. ’s Middags werd er brood gebakken boven 

het kampvuur, dat was een lekkere lunch! Ook hielden we een spelletjes 

middag, met onder andere memorie en kwartet, in thema gemaakt door Bas. 

Daarna kregen we een brief van de magische orde. Of we het complete boek 

die avond zouden willen afleveren op het grasveld in de buurt, waar we eerder 

een spel speelde. Natuurlijk wilden we dat! Maar daarvoor moesten we eerst 

nog eten. 

De laatste avond van kamp is traditioneel captains diner (dat houd een 

bijzondere maaltijd in, vaak een veel-gangen menu). Driemer en Ikki hadden 

een 7 gangen diner voor ons klaargemaakt: 

 

1. Heksenbrouwsel van Hans en Grietje met broodkruimels (groentesoep met croutons) 

2. Assepoesters As (dropjes met poedersuiker) 

3. Rapunzels toren (toren van aardappelpuree met knakworstjes, spaghetti en broccoli) 

4. De vriendjes van Botje en Ariël (limonadezwembad met komkommervisjes) 

5. Sneeuwwitjes appel (verschillende chipjes neergelegd in de vorm van en appel) 

6. Gekuste kikkers (kikkersnoepje en een mondsnoepje) 

7. Magische toverstokjes (waterijsje)   

 

Maar toen was het toch echt tijd om het boek terug te 

brengen. We gingen naar de afgesproken plek en 

legden het boek op het grasveld. We verstopten ons 

snel bij de bosjes en wachtte op de magische orde. 

Uiteindelijk zagen we twee zwarte figuren in gewaden 

aan komen lopen. Dat moesten ze zijn! Maar aan de 

andere kant van het veld verscheen nog een figuur. Het 

was de heks! Ze rende alle drie naar het sprookjesboek. 

Gelukkig kreeg de magische orde het boek te pakken 

en een van hen rende er snel mee weg. De andere ging 

de confrontatie aan met de heks. Er volgde een lichtflits 

en rook en toen was de heks verdwenen. Het magische 

orde lid ging snel achter zijn partner aan. Opgelucht dat 

de heks was verslagen keerde we terug naar het 

terrein. Met een gerust hart kropen we de bedjes in. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zaterdag 26 juli 

 

Zaterdag was het alweer tijd om naar huis te gaan. Wat gaat een week toch snel. Het grootste 

gedeelte van de groep ging alvast met de bus en de trein richting Schiedam terwijl een paar mensen 

achterbleven om op de vrachtwagen te wachten. Nadat die was ingepakt kon ook de rest terug naar 

de Lange Haven. Op de Haven volgde nog een korte afsluiting  waaronder het mega lange kamplied 

(42 personen, langste ooit!) en de uitreiking van de kampaandenkens: mooie insignes, ontworpen 

door Sterre. Maar toen was kamp toch echt voorbij. 

We hopen dat iedereen zich heeft vermaakt en volgend jaar natuurlijk weer mee gaat! 

Hierbij willen we Peppie, Kokkie, Driemer en Ikki nog extra bedanken voor het koken! 

 
Groeten, Rebbel, Mang, Woeps, Sona, Bas, Baloue, Ikki, Sterre en de kinderen!   

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Wist je dat? 

 
-  Bevers volgens Merijn best wel aardig zijn? 

-  Damon graag Sterre haar prins wil zijn? 

-  Jack zelf een pijl en boog maakt? 

-  Mathis een vlag is? 

-  Woeps haar haren afgeven? 

-  Wij op woensdag de kampvlag half stok hebben gehangen? 

-  De bonte avond een record aantal van 11 acts had? 

-  Woeps en Sterre hele mooie vlechten maken? 

-  Ikki een magische baard heeft? 

-  Teske en Lonneke heel hard lachen? 

-  Mathis in de limonadevijver van captains diner heeft gezwommen? 

-  Leah tijdens het uitdelen van de ik-lust-het-niet-cadeautjes op de wc zat? Hierdoor moest iedereen 

   heel lang wachten met uitpakken. 

-  Niemand de tekst kent van ‘Als je van beren leren kan’. 

-  Jona al het eten lekker vind behalve doperwtjes, peentjes, spinazie, maïs, bloemkool… 

-  Al Dorian zijn spullen die uit de inspectiezak kwamen, wel écht in zijn tas zaten hoor? 

-  Inge’s vader thuis het eten heel vaak aanbrand? 

-  Luka het heel erg leuk vind om de leiding in het water te gooien? 

-  Volgens Stacey kan ze het beste een chocolade toetje eten, want als ze knoeit ziet niemand het? 

-  Delano een hele boel goede grappen weet, en er zelf ook een paar verzonnen heeft? 

-  Bo Rapunzel uit het torenkamertje heeft gered? 

-  De kinderen buiten speelden in een zelfverzonnen land genaamd Boltonië? 

-  Dido bollenkoningin is van Boltonië? Ze hebben ook een Boltonisch volkslied. 

-  De scherpe klauwen (ook een verzonnen land) en de Bollen na ruzies toch in vrede samen leefde? 

-  Baloue en Mang liefdesproblemen hebben die worden veroorzaakt door Bas? 

-  Jona van Akela won met een kaartspel en een emmer water over haar heen mocht gooien? 

-  Sienna en Stacey onafscheidelijk zijn? 

-  Het leidingteam ‘Let it go’ van Frozen ‘zong’ tijdens de bonte avond? 

-  Sterre hier eigenlijk niet aan mee wou doen? 

-  Stef graag met 30 graden in een lange broek loopt? 

-  Damon graag aan Sona haar haren ruikt? 

-  Baloue met takken Harry Potter probeert na te doen? 

-  De kabouters veel beter presteerde op de sportdag dan de welpen? 

-  Kokki en Peppie het eten niet lekker vonden, wat ze zelf hadden gemaakt? 

-  Mila aan Baloue kleeft?   

-  Quirijn naast zijn bed slaapt? 

-  Linda eerst niet van de hoge duikplank durfde, maar daarna niets anders meer deed? 

-  Floortje 2 aanbidders heeft, maar ze daar niets van moet hebben? 

-  Thomas (bever) heel erg stoer de week heeft meegedaan als welp? 

-  Rebbel en Akela rare dansjes bedenken? 

-  Driemer vieze en harde scheten laat? 

-  Mila en Bo willen dat kamp langer duurt omdat het eten zo lekker is? Thuis proberen hun ouders 

   hen te vergiftigen denken ze. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoi allemaal! 

Ook wij hebben een hele toffe tijd gehad op kamp en daar gaan we jullie alles over vertellen! 
 

Zaterdag 19 juli 

 
Om 9 uur ’s ochtends vertrokken wij vanaf de Lange Haven naar Wiltz, een klein stadje in Luxemburg. 

De meiden (Joy, Britt, Alma en Naomi) gingen samen met Marcel met de trein en de jongens (Ivo, 
Jona, Calvin en Casper) samen met Stefan met de auto. De jongens waren er eerder dan de meiden 

en dus hadden ze alvast de partytenten opgezet waarin we zouden koken en zouden eten. Wat een 

luxe! Nadat de meiden ook aangekomen waren op het kampterrein konden de tenten opgezet 
worden. Dit was snel gebeurd, en het vrienden maken kon beginnen! ’s Avonds hebben Naomi en Britt 

macaroni (lees: plakkaroni met bos-aroma) gemaakt. En na het eten hebben we hout gezocht en 
gezellig met z’n allen de avond doorgebracht bij het kampvuur met het spelletje ‘Weerwolven van 

Wakkerdam’! 
 

Zondag 20 juli 

 
Om 8 uur werden we wakker gemaakt, vandaag hadden we een spelletjesdag op het programma 

staan. Na een langzame start van de dag konden we, nadat er boodschappen gedaan waren, 
beginnen met de spelletjesdag! We hebben levend sjoelen gespeeld, waarbij 3 mensen aan het eind 

van de tafel moesten gaan zitten met hun mond open en 

daar moesten koekjes in gesjoeld worden! En we hebben 
een competitie badminton gedaan. Nadat we hadden 

geluncht hebben we de berg naast ons terrein beklommen 
om op zoek te gaan naar brandhout. Met heel wat takken 

en ‘bomen’ zijn we weer terug gekomen. Het kampvuur 
kon niet vroeg genoeg aan en de bomen stonden dus ook 

binnen no-time in de brand! Nadat we heerlijk hadden 

gegeten zijn we een rondje gaan lopen over het terrein 
om te kijken welke groepen er nog meer op ons terrein 

stonden. En na overal een beetje gekeken en gepraat te 
hebben zijn we lekker onze slaapzak in gekropen! 

 

Maandag 21 juli 
 

Vandaag stond op het programma: klimmen en abseilen! Marcel was al vroeg begonnen met touwen 
ophangen aan de rotswand die vlakbij ons terrein was. Terwijl we moesten wachten hebben we 

Russisch kaarten gespeeld, dé favoriet van het kamp! Nadat we met z’n allen geluncht hadden konden 

we de rotswand gaan beklimmen. Het was even wennen want normaal doen we dit alleen in de grote 
zaal, maar het ging bij iedereen heel erg goed! Toen we allemaal een paar keer omhoog waren 

geklommen en afgedaald waren, was het tijd om terug te gaan naar het terrein om te gaan eten! ’s 
Avonds ging het kampvuur weer aan en kwam er een groep meedoen met Weerwolven van 

Wakkerdam, wat met zoveel mensen wel héél erg leuk is om te doen! Maar aan alles komt een einde 
en dus ook aan zo’n leuke avond, want rond 1 uur hebben we onze bedden weer opgezocht! 

 

Dinsdag 22 juli 
 

We werden vroeg wakker gemaakt want vandaag gingen we geocashen! (wereldwijd spel door met 
gps en coördinaten een verstopte ‘schat’ te zoeken) Joy had wat leuke cashes gevonden en dus 

gingen we met gps en kaart zoeken naar de cashes! Het was niet zo ver lopen, alleen Luxemburg 

maakte het ons wel wat moeilijk met alle heuvels. We zijn dan ook na deze 12 dagen kamp 
teruggekomen met een stel goede kuitspieren (en een berg vuile was ). Toen we aan het eind van 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

de middag weer terug kwamen bij het kampterrein bleek dat er boven 

aan de berg ook nog een geocash was! Dus de echte bikkels zijn nog 
“even” naar boven geklommen om daar de laatste cash te zoeken. Die 

bleek 6 meter hoog in een boom te hangen. Toen we net de moed op 

wilde geven omdat de boom geen zijtakken had (dus hoe moesten we 
er komen?) stapte onze bikkel Jona naar voren omdat hij wel even in 

de boom zou klimmen! Zo gezegd zo gedaan, binnen no-time was Jona 
6 meter hoog en pakte de geocash. Jona kwam weer uit de boom 

(samen met heel wat schrammen) en we hebben ook op deze cash 

onze naam kunnen achterlaten! Wat moeten we toch zonder Jona?! 
Toen we de berg weer af gingen hebben we gelijk weer hout 

meegenomen voor het kampvuur. En na het eten hebben we dus weer 
een kampvuur gemaakt en met mensen van een andere groep 

“Weerwolven van Wakkerdam” gespeeld! 
 

Woensdag 23 juli 

 
Vandaag stond mountainbiken op het programma! Nadat we hadden ontbeten met vers brood en 

chocoladebroodjes stonden we om 10:00 bij de VVV in Wiltz om de fietsen op te halen. Na een lastige 
start met versnellingen en kettingen konden we de bergen in. Het was een zware klim, maar we zijn 

allemaal heel boven gekomen! Toen kon de afdaling beginnen en dat was natuurlijk het aller-leukste! 

Na zo’n klim ben je blij als je wat wind kan vangen. Maar sommige waren iets te enthousiast en 
hadden niet door dat ze de route niet meer volgden. Dus was de groep in tweeën gesplitst. Gelukkig 

vonden we elkaar even later weer bij de VVV. Daarna hadden we met z’n alle nog een klein stukje te 
gaan voordat we weer aankwamen bij de fietsverhuur. Daar ontdekten we dat we Joy misten! Dat 

was even schrikken, maar na een uur zoeken hadden we haar gelukkig weer gevonden, ze had de 
verkeerde afslag genomen. Moe maar voldaan liepen we weer terug naar het kampterrein. Voor de 

groep waarmee we bevriend waren was het de laatste avond, en dus hebben we de avond bij hun 

terrein om het vuur doorgebracht. 
 

Donderdag 24 juli 
 

We werden allemaal vroeg wakker gemaakt want vandaag gingen we speleoën! Bij het ontbijt 

maakten we allemaal een lunchpakketje en daarna konden we onze tassen inpakken, want we gingen 
in een grot slapen! Toen alles ingepakt was en in de auto geladen was gingen Britt en Stefan met alle 

spullen naar de plek van de grot en Marcel en de rest gingen met de trein en de bus naar de 
bestemming. Na een reis van 1,5 uur moesten we nog 1,5 uur lopen naar de eindbestemming. 

Eenmaal daar aangekomen konden de speleo-pakken aangetrokken worden (heel fijn zo’n speleo-pak 
als het 28 graden is ) en konden we de berg op op zoek naar de grot. Toen bleek dat de grot deels 

ingestort was, moesten we op zoek naar een andere grot. Terwijl Marcel de touwen aan het ophangen 

was hebben wij lekker een dutje kunnen doen. Het abseilen 

en klimmen kon beginnen en we zijn toch 4 uur lang bezig 
geweest in de grot! Toen we er uitkwamen was het 

inmiddels 21:00u en moesten we onze spullen uit de auto 
gaan halen en naar de grot brengen waar we zouden gaan 

slapen. Daar aangekomen hebben we bladeren gezocht om 

op te liggen, hebben we gegeten (nogal primitief) en zijn 
we lekker in ons bed gekropen (letterlijk gekropen! ) In 

ons bed hebben we nog Weerwolven van Wakkerdam 

gespeeld en nadat we alle naaktslakken en spinnen 
weggehaald hadden, en daarmee de kust veilig was, 

konden we heerlijk gaan slapen.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vrijdag 25 juli 

 
Een paar van ons waren al wakker toen Stefan ons de volgende morgen wakker kwam maken. Het 

was een hele ervaring, maar echt lekker slapen doe je niet in zo’n grot. 1 van onze Explorers kon ook 

erg goed snurken en dat galmt nogal in zo’n grot. We zullen geen 
namen noemen, Casper. Toen we wilden gaan ontbijten kwamen 

we erachter dat we geen messen hadden meegenomen. Maar we 
zijn echte scouts, dus niks is een probleem. Britt hield de 

pindakaas en de chocopasta vast, en Naomi stak haar hand erin 

om het vervolgens op een boterham te smeren, jammie! Toen we 
klaar waren met ontbijten hebben we alle spullen ingepakt en 

hebben we onze speleopakken weer aangetrokken. We gingen 
samen met Stefan naar een grot, maar die bleek onmogelijk te 

zijn, en bij de tweede grot kwamen we er na de afdaling ook 
achter dat deze onmogelijk was. Dus allemaal weer omhoog! Wat 

wel heel leuk was is dat Casper bij de uitgang van de grot onder 

een hoop bladeren is gaan liggen en heel wat mensen heeft laten 
schrikken! Hi-la-risch! Toen iedereen weer boven was hebben we 

onze eigen kleding weer aangetrokken en zijn we weer terug 
gelopen naar de bus, om weer naar het kampterrein te gaan. 

 

Zaterdag 26 juli 
 

Van speleoën word je vies en dus hadden we vandaag een beautydag! Gelukkig mochten we vandaag 
eerst lekker uitslapen en nadat we ontbeten hadden konden we beginnen! Alma heeft de nagels 

verzorgd van alle jongens, inclusief nagellak. En Naomi heeft gezorgd voor de visagie. Het was erg 
mooi geworden, vooral bij Ivo! De oogschaduw zat op z’n voorhoofd en de lippenstift op z’n wangen. 

Na dit alles konden we boodschappen gaan doen en hebben we voor de rest van de dag allemaal 

gedaan waar we zin in hadden. Lezen, kaarten, zonnen of douchen, het kon allemaal! ’s Avonds had 
de leiding heerlijk voor ons gekookt. Het was de eerste en de laatste maaltijd met groente van het 

kamp, maar het was niet te zout, verbrand of rauw, dus het ging er prima in! We hebben nog nooit zo 
kunnen genieten van groente! ’s Avonds werden we uitgenodigd voor een feestje georganiseerd door 

Belgische scouts. We hebben met alle groepen er een hele leuke avond van gemaakt! 

 
Zondag 27 juli 

 
Vandaag gingen we kanoën! We gingen met het openbaar vervoer naar de kanoverhuur. Het was 

heerlijk weer en er is ook goed gespetterd met water! Het was een leuke tocht, het water was op de 

grens van Luxemburg en Duitsland dus er was heel wat te zien op de kant. Toen we allemaal bij het 
einde van de route waren zijn we teruggelopen naar de bus en begon de terugreis weer naar het 

kampterrein. ’s Avonds hadden we weer een nieuwe groep uitgenodigd om mee te weerwolven, dus 
kon het vuur alwéér aan! 

 
Maandag 28 juli 

 

Na heerlijk uitgeslapen te hebben, hebben we de trein genomen naar Luxemburg stad. Daar 
aangekomen hebben we eerst door de stad gelopen en is de helft bij de McDonald’s achtergebleven 

en de andere helft is de foto-opdracht gaan doen. Om 4 uur hadden we afgesproken bij het station, 
waar we net op tijd waren omdat het met bakken uit de hemel kwam vallen. Toen de andere helft ook 

aangekomen was liepen we naar de trein om weer terug te gaan naar het kampterrein.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dinsdag 29 juli 

 
Vandaag hebben we alvast wat spullen uit de keuken ingepakt en zijn we alvast onze persoonlijke 

spullen bij elkaar gaan rapen. We hebben bijna allemaal lekker gedoucht en hebben daarna in het 

zonnetje gelegen. Ook hebben we nog voor de laatste avond hout gezocht op de berg want we wilden 
onze traditie natuurlijk wel houden met ’s avonds een kampvuur! De jongens hebben de rest van de 

middag hout gehakt, en de meiden hebben om het kampvuur gelezen. ’s Avonds hebben we ook nog 
Weerwolven van Wakkerdam gespeeld. (duh!) En daarna zijn we niet al te laat gaan slapen, want de 

dag erna gingen we naar huis! 

 
Woensdag 30 juli 

  
We werden vroeg wakker gemaakt, hebben onze matjes 

opgerold, slaapzak opgevouwen en alle bergen vieze kleding 
in onze tassen gepropt. Daarna hebben we voor de laatste 

keer ontbeten met lekkere chocoladebroodjes en daarna kon 

alles afgewassen worden. De partytenten en onze eigen 
tenten (behalve de jongenstent want die was halverwege 

het kamp ingestort) konden afgebroken worden en 
ingeladen worden in de aanhanger. De meiden gingen met 

Stefan mee in de auto en de jongens gingen met de trein. 

Onderweg hebben de meiden heerlijk bij de Mcdonald’s 
mogen eten om vervolgens verder te rijden naar Schiedam. 

Daar konden we allemaal onze ouders weer in de armen 
springen, want we hadden ze enorm gemist! (snik!) 

Stefan en Marcel, bedankt voor dit supertoffe kamp, en natuurlijk ook alle Explorers bedankt, we 
waren een gezellig zooitje!  

 

Groetjes, Naomi en alle Explorers. 

 
 

Wist je dat? 
 

-  Calvin bij iedere aziatische-opmerking 1 euro kreeg? Casper heeft nog een rekening openstaan van 

   367 euro. 
-  Er een kampfilm in de maak is? De film zal vinden zijn op ons kanaal: ExplorersFLG 

-  Ivo een expert is met wespen vangen? Geef hem een mes en wat jam en U bent zo van wespen af! 
-  Jona 3 wonderburgers opkan? Bij elkaar is dit ongeveer 750 gram aan vlees. Om nog maar niet te 

   beginnen over de ui en knoflook. 
-  Casper een serieuze chocopastaverslaving heeft ontwikkeld? Overal werd chocopasta opgesmeerd. 

-  Hij heeft zelfs een vriendin gevonden met dezelfde verslaving. Samen hebben ze onder de sterren 

   gepraat over Nutella.  
-  Luxemburg-stad maar 1 km doorsnee is? 

-  Je voor 4 euro de hele dag met de trein en met de bus door Luxemburg kan reizen? 
-  Alma rare dingen zegt in haar slaap. Ze maakte Naomi uit voor indringer, in haar eigen tent. 

-  4 meiden prima in een 3-persoonstent passen?  

-  Britt heel erg veel van lezen houdt, aan het eind van het kamp had ze al haar meegebrachte 
   boeken uit! 

-  Joy haar witte allstars had meegenomen. Aan het eind van het kamp waren ze opeens zwart, hoe 
   kan dat nou? 

-  Naomi een boek bij zich had dat ze moest verwoesten. Het toppunt was dat ze het boek aan het 

   uitlaten was en hem tijdens het uitlaten onder een tractor gooide. Missie geslaagd!   



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe pagina! 
Krijg hier les, of leer wat nieuws over verschillende scoutingtechnieken. 
Deze keer kun je leren hoe je moet kaartlezen en hoe je coördinaten intekent. 

Kaartlezen 
Een vaardigheid die in korte tijd een vaardigheid uit het verleden lijkt te zijn. Met de 

komst van TomToms en mobiele telefoons hoef je niet meer uit te zoeken waar je 
bent of hoe je ergens moet komen. Toch is het zo’n leuk spelletje om zelf de weg te 

vinden. De uitdaging om de kortste of snelste route te vinden. Het is ook heel 

belonend om de route op de kaart bij te kunnen houden. Weten waar je bent, wat je 
tegen gaat komen. Het zijn allemaal positieve beloningen. Hiervoor moeten we wel 

beschikken over een aantal vaardigheden die we hieronder gaan belichten. Informatie 
die heel nuttig is al je mee doet aan een oriëntatie hike zoals bijvoorbeeld de GOH. 

Kaart 

Een kaart is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. We gebruiken bij 
scouting stafkaarten van de topografische dienst. Het is een schematische weergave 

van de werkelijkheid. Op een stafkaart staan vele detailles. Deze kunnen verouderd 
zijn waardoor paden verdwenen zijn of nieuw zijn ontstaan.  

Legenda 
De betekenis van alle tekens en kleuren op de kaart staat aangegeven in de legenda. 

Aangezien er vaak met kopieën wordt gewerkt ontbreekt deze vaak. Zorg dus dat je 

de belangrijkste klassen kent. Handig om te weten is het verschil tussen loof- en 
naaldbos, akkers, afrasteringen en verschillende typen paden. De meeste symbolen 

spreken echter voor zich. 

Schaal 

De schaal van een kaart geeft de verhouding tussen de afstanden op de kaart en de 

afstanden in werkelijkheid. Een schaal van 1:25.000 betekent dus dat 1 cm op de 
kaart een afstand van 25.000 centimeter in werkelijkheid aangeeft, oftewel 250 

meter. In Nederland kent men topografische kaarten met verschillende kaartschalen. 
Bij scouting wordt vaak een schaal van 1:25.000 gebruikt, hoewel ook kaarten met 

een schaal van 1:50.000 of 1:10.000 worden gebruikt 

 
Hoe lees je een kaart? 

Hoe gebruik je de kaart en zorg je dat niet fout loopt? De meeste mensen gebruiken 
een kaart om wegen te tellen… 2e weg rechts, 3 zandpad links etc. 

Daarmee ga je er van uit dat alle wegen op een kaart staan, maar dat is niet zo. 
En tegelijkertijd negeer je een hoop informatie. Een kaart is een weergave van de 

werkelijkheid. De kunst is om de tekens en kleuren op de kaart weer terug te vertalen 

naar die werkelijkheid. Het is lastig om te beschrijven hoe je dit moet doen, maar je 
kunt het wel oefenen. Neem een willekeurig punt op de kaart en ga aan de hand van 

de kaart beschrijven wat je daar ziet. Bos of akker? Wat voor type bos? Sloten? Wat 
voor pad? Verhard of niet? Andersom werkt het natuurlijk hetzelfde. Je ziet een akker, 

staat deze op de kaart? Controleer wat je ziet. 

Op een gegeven moment moet je voor jezelf de route kunnen beschrijven: ‘zandpad 
naar het westen, na ca 300 meter kom ik langs een weide. In de uiterste punt van de 

wei staat een gebouwtje. Aan het einde van de weide, rechtsaf zandpad in, linkerkant 
van het zandpad naaldbos, rechterkant loofbos etc.’ Op deze manier lopen is volgens 

mij de enige methode om niet fout te lopen en dat is juist waar het hele spelletje om 
draait. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoe je locaties aan kan geven op de kaart 

Om elke plaats op de wereld te kunnen aanduiden gebruiken we coördinaten. Geen lange 
beschrijvingen, maar gewoon een paar cijfers en je weet meteen waar je heen moet. Het werkt heel 

simpel. Op de kaart staan horizontale en verticale lijnen. Samen vormen ze 

een vierkantennet. Op de Nederlandse topografische kaarten is elk vierkant 
1000 meter lang en breed. De verticale lijnen zijn uitgaand van een bepaald 

punt genummerd van het westen naar het oosten, de horizontale lijnen 
(uitgaande van hetzelfde punt) van het zuiden naar het noorden. 

Als we een bepaald vierkant willen aangeven, dan nemen we eerst het 

nummer van de lijn die de westelijke grens van het vierkant vormt (westlijn), 
en vervolgens de lijn die de zuidgrens vormt (zuidlijn). In het voorbeeld hier 

rechts zijn de coördinaten van het zwarte vakje 2 - 2. 
 

Coördinaten bepalen 
Wat voor vierkantennet er ook op de kaart staat, het is handig als je 

met een kaarthoekmeter om kunt gaan om de coördinaten van een 

plaats op te zoeken of om na te gaan waar een gegeven coördinaat 
zich bevindt. Zonder kaarthoekmeter kun je namelijk wel makkelijk 

zien in welk vierkant de plaats ligt, maar niet wat de coördinaten 
binnen dat vierkant zijn. 

 

Een kaarthoekmeter is een plastic, doorzichtig plaatje dat je op de 
kaart legt (afbeelding 2). Op een kaarthoekmeter staan een aantal 

zaken zoals een liniaal en een gradenboog. Voor deze oefening zijn de 
twee hoeken het belangrijkste. Er is een hoek voor kaarten met schaal 

1:25.000 en een hoek voor 1:50.000. De hoek heeft dezelfde afmetingen 
als een vierkant op de kaart en de lijnen zijn verdeeld in 100 stukjes. Er 

staat een streepje om de 2 eenheden.   

 
Het vinden van het coördinaat is erg simpel. We laten het je zien aan de 

hand van het kaartje rechts. In het eerste kaartje zie je het eerste 
vierkant op een kaart, helemaal links onderaan. We gebruiken dat vak 

voor dit voorbeeld omdat de getallen langs de lijn zo duidelijk in beeld 

zijn. 
We willen de coördinaten weten van het kruispunt bij de pijl. We kijken 

eerst naar de westlijn en zien dat die hier 200 is. Dan kijken we naar de 
zuidlijn, die hier 462 is. We hebben nu al 200 462, maar we willen een 

nauwkeuriger coördinaat. 

We pakken een kaarthoekmeter. We kijken welke hoek we moeten 
hebben, in dit geval die voor schaal 1:25.000. We leggen het nulpunt 

van die hoek op het snijpunt van de west- en de zuidlijn en schuiven het 
nulpunt nu naar ons kruispunt toe. Als je dat hebt gedaan, dan ziet het 

er net zo uit als op het tweede kaartje. We lezen nu op de westlijn af 
welk getal achter de 200 gaat komen en dat is 46. Op de zuidlijn zien 

we 32 staan en dat komt achter 462.  

We hebben het coördinaat gevonden: 20046 46232. 
 

Een goed ezelsbruggetje om te onthouden dat je eerst horizontaal de 
coördinaat bepaald en daarna verticaal is: "Huisje in, trappetje op". 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zoals je ziet was dit helemaal niet moeilijk. Als je in een hike een coördinaat gegeven krijgt en je moet 

die plaats op de kaart opzoeken om er naartoe te gaan, dan ga je precies hetzelfde te werk. Eerst 
zoek je het goede vierkant op, en vervolgens schuif je de kaarthoekmeter net zover het vak in als 

aangegeven is in het coördinaat. Het nulpunt wijst nu de goede locatie aan. 

 
Tips 

Leiders hebben vaak een groot gevoel voor humor en zullen soms puzzeltjes inbouwen. Let bij het 
lopen van een hike bijvoorbeeld op de volgende zaken: 

 

- Let op welke index je moet gebruiken voor het gegeven coördinaat. Vaak staan er op een kaart 
namelijk meerdere. 

- Als het al bekend is in welk vierkant jullie moeten zijn kan het zijn dat het eerste deel van het 
coördinaat (de kilometers) weg wordt gelaten. 

 
Oefening 

Probeer nu zelf de juiste coördinaten in te tekenen, zoals je net hebt geleerd, op de volgende pagina. 

Als je het goed doet, komt er een leuk plaatje tevoorschijn! Je hebt alleen een kaarthoekmeter en een 
pen nodig.



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Als kabouter moet je natuurlijk een meid met karakter zijn, dat heb je nodig bij scouting en zeker op 

kamp! 
Hier onze meiden met hun karaktereigenschappen:  
 

 
 

K  Kleurrijk   M moedig   S sympathiek 
A  Aantrekkelijk   A apart   O opgewekt 

B  Beweeglijk   N nieuwsgierig  N nauwkeurig 

O  Ondeugend    G grappig   A artistiek 
U Uithoudend 

T  Temperamentvol 
E Eigenwijs    M  moedig   I  ijverig 

R Razendsnel   I  intelligent  N  nieuwsgierig 
S Sterk     L lief   G  gezellig 

      A  actief   E  enthousiast 

 
B  beweeglijk 

 Babbelaar      E     eigenwijs  E eigenwijs  D  doorzetter 
O  opvallend     V     vrolijk   M  moedig   I intelligent 

 ondeugend     A     actief   M   mild   D durvend 

      A actief   O ontembaar 
 

               
L lenig   F  fier    W  waakzaam 

I ijverig   L  leergierig   O opgeruimd 
N nieuwsgierig   O  ondeugend   E enthousiast 

D dapper    O opgeruimd   P plaaggeest 

A actief    R rustig    S spontaan 
 

 
S speels   S schattig 

I ijverig   T trouw 

E eigenwijs  A acrobatisch 
N nieuwsgierig   C charmant 

N nauwkeurig  E eerlijk 
A actief   Y  yolo  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wat?  Wanneer? 
 

Eerste opkomst scouts 05 september 2014 

Eerste opkomst bevers,welpen,kabouters 06 september 2014 

Fotoavond 12 september 2014 

Zeeuwse Scoutiviteit (ZESC) 19 t/m 21 september 2014 

Geen opkomst bevers, welpen, kabouters 20 september 2014 

Brandersfeesten Schiedam 26 t/m 28 september 2014 

Lange opkomst Verkenners 03 oktober 2014 

Explo Oriëntatie Loop (EOL) 11 t/m 12 oktober 2014 

Joti-Joti 17 t/m 19 oktober 2014 

Gezins Oriëntatie Hike (GOH) 01 t/m 02 november 2014 

Geen opkomst alle vrijdag onderdelen 26 december 2014 

Geen opkomst alle zaterdag onderdelen 27 december 2014 

Geen opkomst Verkenners 27 februari 2015 

Jantje Beton collecte 09 t/m 15 maart 2015 

Hikes Interessekamp Trappersexpeditie (HIT) 03 t/m 06 april 2015 

Dodenherdenking 04 mei 2015 

Zomerkamp 2015 11 t/m 18 juli 2015 

 

 


