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Zaterdag de elfde (door Sanne) 
Jaaa! Vandaag eindelijk op kamp, na heel lang gewacht te 

hebben! We vertrokken rond 6:45 uur richting Ornans. De 
auto-indeling was al bekend: meiden bij meiden en 
Mathieu, jongens bij jongens! De reis verliep goed en 

vooral gezellig. Marcel had bedacht dat we bij een boer 
zouden kunnen logeren omdat ze dit eerder ook al hadden 
gedaan… Daar dacht de boer alleen anders over dit jaar. 

Marcel kent dit gebied gelukkig goed dus hij wist ook waar 
een Frans VVV kantoor zat. Vanaf daar werden we door 
gestuurd naar Benedict. Omdat ze er zelf niet was hebben 

we toestemming gekregen om op haar terrein te gaan 
staan in Nahin. We hebben onze tenten, de keuken en 

partytenten opgezet en Alma en Joy zijn gaan koken.  
 
Zondag de twaalfde (door Britt) 

Vandaag zijn we ‘s ochtends op pad gegaan om de kano's te regelen voor woensdag, daarna zijn we 
naar de supermarkt gegaan om spullen te kopen voor een picknick langs de rivier in Ornans. Na de 
picknick en het terugleggen van de spullen in de busjes begonnen we met het geocachen. Voor de 

mensen die niet weten wat dat is: bij geocachen voer je coördinaten in een gps en dan probeer je 
naar die coördinaten toe te lopen. Bij deze geocache moesten we een berg opklimmen om bij een 
ruïne van een kasteel te komen en liepen langs een ezel die in Britts gezicht nieste. De rest van het 

kamp was deze ezel (of misschien was het een andere) een goede vervanger van het horloge, 
aangezien hij elke dag om ongeveer dezelfde tijd heel hard ging balken. 
‘s Avonds zijn de explorers op bezoek geweest bij onze Franse buren en hebben daar de Fransen het 

spel 'Wie is er bang voor de Bandar-log?' en wat rare woorden geleerd. Om ons te bedanken hebben 
zij ons liedjes geleerd waar we niks van snapten, waarop wij "Dag Sinterklaasje" voor ze hebben 
gezongen. 

 
Maandag de dertiende (door Britt) 

Vanochtend moesten we vroeg opstaan om te ontbijten en lupa's te maken en daarna snel weg om op 
tijd bij de grot te zijn. Dit was de eerst keer dat Sanne en Iris gingen speleoën wat dus best wel 

spannend voor hen was. De grot La Malatiere 

begint als een groot gat in de grond waar je 
ongeveer 10 meter in moet afdalen, waarna 
je zelf een stuk verder naar beneden kunt 

lopen/glijden. In deze grot waren veel kleine 
kalkkristalletjes die glinsterden als je erop 
scheen met je hoofdlamp. In de grot was 

zelfs een stuk waar je kon rennen, wat we 
uiteraard ook gedaan hebben. In de grot 
hebben we geluncht bij een diepe plas water 

waar Ivo in ging staan, waardoor hij de rest 
van de grot met een zompige laars moest 
lopen.  

 
Dinsdag de veertiende (door Iris) 
Vandaag zijn we in een grot gegaan waarbij we 25 meter moesten dalen, eerst was er een kort stukje 

van ongeveer 5 meter en dan moest je een stukje doorlopen en dan kon je nog 20 meter afdalen. Als 
je die 20 meter daalde zag je bijna niks van de grot omdat het zo donker was. De grot was veel 

kleiner dan die waar we de dag ervoor waren geweest en je kon hier overal staan.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het was een super mooie grot! Diezelfde avond zijn we langs de oude spoorlijn gewandeld richting 
Cléron, dit was ongeveer 5 km, hier hebben we even gezeten en een beetje vuurwerk gezien maar 

heel veel vuurwerk was er jammer genoeg niet 
 
Woensdag de vijftiende (door Joy) 

Op woensdag zijn we gaan kanoën in Ornans. We moesten er al vroeg zijn, dus dat betekende vroeg 
je bed uit en lunchen op de parkeerplaats bij het kanoën. Maar dat was het zeker waard! Het was 
namelijk een erg leuke en mooie kano-tocht, en ook het weer was weer erg lekker. We begonnen in 

de mooie natuur van Ornans en langzamerhand peddelden we door naar de stad zelf. Ook hier was de 
omgeving erg mooi en schattig, met allemaal leuke bruggetjes en bloemen. Een soort mini Venetië! 
Aan het einde was er nog een leuke stroomversnelling en toen was het alweer voorbij.  

Omdat we het best warm hadden gekregen van al dat peddelen, besloten we even te gaan zwemmen. 
Casper maakte toen een bommetje, en… verloor hierbij zijn bril. Maar gelukkig, na lang zoeken 

vonden we hem terug. Die avond hebben we lekker pannenkoeken gegeten en zijn we met onze 
matjes bovenop de berg gaan liggen. Hier hebben we weerwolven (een kaartspel) gespeeld en onder 
het genot van een lekker stuk apple crumble (gemaakt door Alma en Mathieu) hebben we ook nog 

vossen gespot!  
 
Donderdag de zestiende (door Joy) 

De volgende dag was ook weer lekker actief. Zo 
zijn we naar een soort natuurgebied geweest, 
waar we o.a. mooie watervallen en 

onderwatergrotten hebben gezien. Hierna zijn 
we naar ‘pont de diablo’ geweest, ook wel ‘de 
brug van de duivel’. Hier hebben we lekker 

geluncht en ook zagen we waaraan de brug zijn 
naam te danken heeft: een soort steen, die, 
met een beetje fantasie, op het hoofd van de 

duivel lijkt, toch wel een beetje eng…  
Later hebben we ook nog een oude ruïne 

bezocht. Hiervandaan vertrok de leiding weer 
met de auto naar het kampterrein om het eten voor te bereiden, en moesten wij de weg zelf 
terugvinden. Gelukkig hadden we snel door waar we heen moesten en zo kwamen we, na 8 km te 

hebben gelopen, weer aan bij het kampterrein. Daar hebben we toen lekker gegeten, o.a. paprika, 
aardappels en courgette van het vuur, en aubergine gevuld met gehakt en kaas. Erg lekker allemaal!  

 

 
Vrijdag de zeventiende (door Alma) 
Na zes geweldige dagen moesten we afscheid nemen van 

Julie en Iris die naar Japan zouden vertrekken. Hiervoor 
moesten we naar Besançon waar we hen afzette bij het 
station.  

Vervolgens zijn we zelf de stad in gegaan waar we de 
dierentuin van Besançon ontdekte. Deze dierentuin was 
gebouwd in een oud kasteel en hier hebben we enkele foto’s 

van de foto-challenge na kunnen maken.  
Verder heeft Casper hier een zeer verstandige aankoop 
gedaan: touwtjes voor zijn bril!  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zaterdag de achttiende (door Casper) 
Zaterdag zouden we gaan mountainbiken maar dat is helaas niet doorgegaan, einde van een traditie. 

In plaats daarvan gingen we hiken naar de Vleermuizengrot. 
Onderweg kwamen we door het Shrek-bos (een stukje bos met ontiegelijk veel mos). Toen we bij de 
grot aankwamen  bleek dat er geen vleermuizen meer waren dus dat was uitermate teleurstellend. 

Maar elk nadeel heb zijn voordeel: er lag gelukkig ook geen guano meer. (vleermuizenpoep) 
 
Zondag de negentiende (door Ivo) 

Op het rooster stond dat we vandaag zouden 
gaan Georgewalken. Wat je daarbij doet is: je 
loopt een riviertje op tegen de stroom in. Hierbij 

wordt je natuurlijk volledig doorweekt. Eerst reden 
we met een busje naar waar we wilden beginnen. 

Mathieu reed daarna verder naar het einde terwijl  
de rest begon. Het was een stukje naar beneden 
lopen maar nadat we dat hadden gedaan was het  

alleen nog maar een kwestie van de rivier terug 
naar boven volgen. Het water was niet bepaald  
heel warm maar je kon er wel goed doorheen 

lopen. Sommige stukken waren erg diep dus op die plekken sprongen we er wel eens in. Halverwege 
kwamen we Mathieu tegen die een stuk terug was gelopen. Vanaf dat moment liep hij met ons mee. 
Aan het einde van de tocht liepen we langs  

een dam en kwamen we uit waar het busje stond geparkeerd.  
 
Maandag de twintigste (door Ivo) 

Op de laatste echte dag van het kamp zouden we een beauty dag houden. Daarom zijn er 
verschillende dingen gehaald bij de winkel die daarmee 
te maken hadden. Maar eerst hadden we nog een geniaal 

idee. We wilden met de banden van het riviertje af dat 
naast het terrein lag. Dus  

na de banden opgepompt te hebben zijn we een stukje 
omhoog gelopen en daar zijn we de rivier in gesprongen. 
Het was een heerlijk relaxend ritje in de zon. Onderweg 

waren een paar stukken waarin het sneller stroomde dus 
kon je daar lekker hard vanaf! Daarna hebben we nog 
een paar dingen gedaan die in het beautydag thema 

hoorden. Er zijn een paar oksels geharst en de jongens 
hebben hun nagels laten lakken door Joy! Verder is er 
veel opgeruimd zodat we de volgende dag snel konden 

vertrekken. 
 
Dinsdag de eenentwintigste (door Alma) 

Kamp was alweer bijna voorbij maar gelukkig konden we rustig aan doen: we hadden nog een 
overnachting staan bij Ringo (aka Hotel Ringo Star) in België. Rond 10 uur vertrokken we van ons 
geliefde terrein en begonnen we aan de tocht terug naar huis. Ook vandaag was het weer 

verschrikkelijk warm, wat de terugreis een beetje vervelend maakte. Gelukkig konden de jongens 
afkoelen met Frozen. Na een paar keer een berg op en af gereden te zijn konden we eindelijk het huis 
van Ringo vinden. Daar aangekomen zijn we met z’n allen echte Belgische patatten gaan halen. Na 

nog een laatste kampvuur te hebben opgezet (Ringo wou af van zij doornstruik) zijn we lekker de tent 
in gedoken. Alle meiden bij elkaar: dat scheelde in opzetten.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Woensdag de tweeëntwintigste (door Alma)  
Na lekker te hebben ontbeten was het tijd om dan echt naar huis te gaan, hoe raar dat ook was na 

zo’n lang kamp. Het laatste gedeelte van de terugreis verliep goed. Iedereen was toch wel blij dat ze 
weer eens naar een échte wc konden en lekker konden douchen.  
 

Wist je dat… 
… Stefan de pot pindakaas in de rivier gooide tijdens de picknick in Ornans en dat Marcel hem toen 
    ging halen. 

… Er geen wc op het kampterrein bij Nahin was en dat iedereen zijn boodschap dus in het bos heeft 
    gedaan.  
… De explorers in het bos hun nieuwe mascotte hebben gevonden: Bobbie.  

… De jongens zeker 10 keer Frozen hebben gezien in de twaalf dagen van kamp, in verschillende 
    talen. Frans beviel het best.  

… Casper in een ingeparkeerd winkelwagentje past en er ook weer zelf uit kan komen.  
… Het eigenlijk de bedoeling was dat er tijdens ons kamp in totaal zo’n 220 andere scouts en jongeren 
    op ons kampterrein zouden staan, maar wij daar een stokje voor hebben gestoken.  

… De explorers overduidelijk het allerbeste weer hebben gehad van de hele FLG.  
… De roast master dit jaar voor de eerste keer mee was op kamp: dat zorgde voor heerlijke taarten.  
… Zowel Stefans als Mathieu’s oksels op kamp zijn geharst.  

… De explorers eigenlijk vooral veel relaxen op kamp.  
… Marcel jarig was op kamp, hij werd verrast met taart en zeep.  
… Benedict de meest hectische kampbeheerster van Frankrijk is.  

… Er na Julie’s vertrek extra sudoko-boekjes zijn gekocht: de explorers konden niet meer zonder.  
… Casper een lama heeft geknuffeld, en Ivo en Alma een geit.  
… Casper de Franse buren het woord “flapperkut” heeft geleerd.  

… sommige mensen het shockspel van Casper niet konden waarderen.  
… de Franse poedersuiker Sugar Daddy heet.  
 

 

 

Om nóg meer te zien van het kamp van de 

Explorers kan je bovenstaande QR-code 
scannen en onze video’s bekijken op 
Youtube! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op 21 juli vertrokken Iris en ik richting Japan samen met onze troep. Na een behoorlijk lange reis 
met een tussenstop en een overstap kwamen we aan in Japan!  
Op het vliegveld werden we welkom geheten en gingen we met een bus richting onze hostel. In het 
hostel sliepen we op typisch Japanse bedjes, dat zijn hele dunne matrasjes op de grond. Tijdens onze 
voorreis hebben we een heleboel mooie dingen bezocht. 

De eerste dag hebben we, in Kyoto, een bamboebos, de gouden tempel en een oranje tempel 
bezocht. ‘s Avonds zijn we gaan eten in een sushirestaurant. De sushi kwam daar op de lopende band 
langs je tafel en als de sushi die je wilde op was dan kon je die bestellen en werd die met een treintje 

bij je tafel gebracht.In de dagen daarna hebben we in Osaka een heel groot aquarium bezocht en de 
Umeda Sky building (een gebouw dat 173m hoog is). Ook hebben we een Shrine (tempel) bezocht die 
omringt is door duizenden Torii’s (poorten) en een prachtig kasteel dat niet te vergelijken is met de 

kastelen hier in Europa. Na 5 drukke dagen hadden we een relax dag en zijn we naar het strand 
gegaan.De dag erna zijn we samen met twee andere meisjes uit onze troep naar een Japans 

gastgezin gegaan. Bij dit gastgezin leerde we de 
cultuur van Japan pas echt goed kennen. We werden 
daar door een professionele kimono kleedster in een 

kimono gekleed en daarna hadden we een 
traditionele Japanse theeceremonie. Toen we de 
volgende dag weer verder moesten vonden we dat 

heel jammer omdat het zo gezellig was. Daarna 
kwam eindelijk de dag dat we naar de Jamboree 
zouden gaan. We arriveerden een dag voor de 

officiële opening. Terwijl we al onze tentjes aan het 
opzetten waren zagen we steeds meer landen 
aankomen. 29 juli begon eindelijk de WJ. Tijdens de 

openingsceremonie vlogen er allemaal straaljagers, 
hadden we toespraken en typisch Japanse muziek en zang. Het aller leukste was dat er 33.000 scouts 
van over de hele wereld om je heen zaten. De dagen daarna hadden we allerlei leuke activiteiten, zo 

gingen we bijvoorbeeld een wandeling door de prachtige en groene natuur van Japan maken terwijl 
we met allerlei scouts van verschillende landen gezellig praatten.  

Een dag hadden we de activiteit culture en konden we langs allerlei kraampjes lopen om te zien wat 
voor cultuur ze in dat land hebben. Bij die kraampjes konden we wat maken of doen, zo konden we 
bij Japan een dasring in de vorm van een draak schilderen. Op 2 augustus hadden we een hele 

bijzondere dag want het was Food Festival. We mochten langs allerlei landen lopen om hun eten te 
proeven, wij maakten poffertjes. Het was heel leuk om eens hele andere dingen te eten. We hadden 
een dag wateractiviteiten, we gingen toen kanoën in een zwembad. Kanoën in een zwembad is heel 

raar maar wel heel grappig. Op 5 augustus gingen we naar het Hiroshima peace museum, dit was 
heel indrukwekkend. In het museum waren namelijk allerlei spullen en foto’s van toen de atoombom 
viel.De dag daarna hadden we een ontzettend leuke dag want we gingen een basisschool in de buurt 

bezoeken. Toen we de school inkwamen stonden alle kinderen netjes in 
rijtjes van jongens en van meisjes. Op de school hebben we met de 
kinderen allerlei spelletjes gedaan. Jammer genoeg brak de laatste dag aan 

en hebben we alle tenten afgebroken en het terrein opgeruimd. ‘s Avonds 
bij de sluitingsceremonie kregen we nog wat toespraken en Japanse muziek 
en dans. 

De volgende ochtend begonnen we aan onze terugreis naar Nederland die 
uiteindelijk iets langer zou worden dan gedacht. Op het vliegveld kregen we 
namelijk te horen dat onze vlucht was gecanceled en dat we op het 

vliegveld moesten slapen. 28 uur later dan gepland kwamen we weer in 
Nederland aan. Japan en de Jamboree waren ontzettend leuke ervaringen 

die we voor geen goud hadden willen missen. 
 
Groetjes Julie  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Beste medescouts, 
 
Omdat mijn bergschoenen niet lekker zitten 

en ik daardoor blaren krijg, wil ik ze graag 
kwijt. Voor leden van de FLG een bijzondere 
aanbieding: GRATIS. 

 
Het gaat om Lowa Catalan GTX (heren) 
maat 42,5. Ik heb er nog niet heel veel 

op gelopen dus ze zien er nog goed uit.  
 

Wie het eerst komt… 
Mail me: ericbrouwer@hotmail.com 
 

Groetjes  Eric 

mailto:ericbrouwer@hotmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Zaterdag 
De spanning steeg al aardig deze laatste opkomst. Iedereen had veel zin in 

volgende week! Na een leuke speurtocht door Schiedam kwamen we terug in 
het gebouw. Wat hing daar nou in de gang? Allemaal ‘Gezocht’ posters! Op de 
foto stond een man die ondanks zijn masker een boze blik gaf en hij had 

gigantische oren! ‘Gezocht Dieren Dief’ stond er groot bij, ‘omgeving ’s-
Hertogenbosch’. Oh oh… Daar gaan wij volgende week naar toe. Als dat maar 
goed komt… 

 
Vrijdag 
Om 16:00u verzamelden we bij het station Schiedam Centrum. Alle bevers 

hadden hun bagage bij zich en gooiden die achterin de bus. Sterre zou de bus 
naar het kampterrein rijden en Rebbel en Bas gingen met de bevers op 

avontuur in de trein. Ook Professor 
Plof ging mee, verrassing! Nog een knuffel en een kus voor 
papa en mama en daarna vertrokken we. De treinreis was 

leuk en spannend, we speelden spelletjes en moesten ook 
een keer overstappen. Na een korte wandeling kwamen we 
aan bij het kampterrein. Daar stond een schattig boerderijtje, 

en dat bleek onze overnachtingplaats voor dit weekend. 
Daarnaast stonden twee tafels, die door onze kookstaf Theo 
en Mathieu gedekt werden. 

Even snel een rondje door het gebouw en daarna aan tafel, 
mmm… spaghetti! De meesten hadden erge honger, 

sommigen vonden dat er te veel dingetjes in de saus zaten. 
Na het eten hebben we onze bedjes klaargelegd en gespeeld op het veld met 

klossen. Dat is leuk zeg! Het was een van de warmere weekends deze zomer 
en ondanks dat het zo’n 27 graden was buiten, hebben we een lekker 
kampvuurtje gemaakt. Met marshmallows! Wat een feestje. 

Daarna was het wel bedtijd geworden, tandjes poetsen en pyjama aan. Op 
bed las Sterre nog een brief voor, die de boer van deze boerderij naar ons 
had geschreven. Hij was op vakantie en vroeg ons om op zijn dierbare 

koeien te letten. Er was namelijk een koeiendief gesignaleerd en hij vreesde 
het ergste. (Dat wisten wij ook al!) Bas heeft daarom nog snel de koeien 

geteld en dat waren er 16. Na nog een voorleesverhaaltje viel iedereen in 
slaap. 
 

Zaterdag 
Na een heerlijke nacht werd de leiding vroeg gewekt. Wat een gekke 

wekker, die trekt zelfs aan je slaapzak. 
Tijd om op te staan! Tegen 8en zaten we aan de ontbijttafel. Iedereen 
was al aangekleed en klaar voor vandaag. Terwijl we onze 

boterhammetjes op aten, vertelde Sterre dat ze net nog bij de koeien 
was gaan kijken en het waren er nog maar 15! Onee! De koeiendief 
heeft vannacht gestolen! 

Snel renden we naar het veld, waar is die dief?! Onze stoere bevers 
kunnen hem wel aan hoor! Vlak bij het schrikdraad zag Myrthe wat 

liggen. Christian kreeg het te pakken en het bleek een portemonnee 
van de dief. Er zat een pinpas, ID kaart en 20 cent in. Wat moeten we 
daar nu mee? Na een gezamenlijk overleg op het veld besloten we te 

gaan onderhandelen met Dores Dief.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ellen en Leah schreven hem een brief met een deal: als hij de koe 
terug brengt, geven wij zijn portemonnee terug. 

Daarna legde Rebbel de brief terug op de plek waar we de 
portemonnee vonden. Pfoe wat een ochtend! Nu maar snel verder 
met het programma van vandaag, een heuse koeienspeurtocht 

door de jungle van ’s-Hertogenbosch. Bij elk kruispunt stond een 
koetje getekend die een richting opliep, dat was de weg die wij 
moesten nemen. We liepen door modder, hoog gras, over bruggen 

en kwamen veel muggen tegen!  
Maar na een uurtje lopen, zagen we een blauw zeil midden op het 
veld, daar zaten Theo en Mathieu! Heerlijk in de schaduw aten we 

een water meloen lunch. Veel drinken is goed met deze 
temperaturen. Vervolgens liepen we de speurtocht verder, terug naar de boerderij. Toen het 

kampterrein weer in zicht kwam, zagen we ook de 
kookstaf weer zitten. Dit keer bij een verkoelend 
voetenbadje. Jaaa schoenen uit en afkoelen maar! En wat 

hoort er bij 33 graden? IJsjes! Jummie! 
Toch kon niet iedereen lang stilzitten, Diego was al naar 
het veld gerend om te kijken of we een brief terug hadden 

van de dief. En ja hoor! Een lelijk verfrommeld briefje lag 
onder een steen. Met rare opgeplakte letters vertelde hij 
ons dat hij akkoord ging met de deal, hij zal de koe terug 

brengen. Hoera! Dat is fijn! Hierna was het tijd voor een 
rustuurtje of, zoals onze buren zo mooi zeiden, tijd voor 
‘siesta’.  

 
’s Middags hielden we een sportmiddag, volledig in boeren 
thema. In 2 groepjes speelden we spellen als boerenkiel hangen, 

klompjes vissen, koe melken, boeren zakdoek maken, groente 
telen, koeienbad en melk dragen. Ook had de kookstaf een 

prachtig zwembad gebouwd! Nadat we alle spellen hadden 
gehad speelden we nog lekker in het water. Een hoop gespetter 
later deden we schone kleren aan en gingen we aan tafel voor 

ons Captains Dinner!  
De kookstaf had een uitgebreid 5 gangen menu voor ons 
samengesteld. Kom maar op! Boeren rauwkost, dorstlesser, 

koeienvlaai, teelt uit eigen tuin en de boer zelf kregen we voorgeschoteld. Verrukkelijk! Met volle 
buikjes rolden we van tafel af. Dat is fijn, kookstaf doet de afwas .  

Nog voordat we weer onze bedjes 
opzochten, hebben we de 
portemonnee van de dief bij de 

slagboom gelegd. Dat was de 
afgesproken plaats volgens onze 
brief. ’s Avonds heeft Sterre stiekem 

de politie ingelicht dat de dief daar 
zijn portemonnee zal zoeken, in de 
hoop dat ze hem dan kunnen 

vangen. 
 
 

Voorleesverhaaltje 1, voorleesverhaaltje 2… en daarna lekker oogjes dicht. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zondag 
Goh, nu zijn we zelfs later op dan gepland! Om 9 uur zat iedereen weer aan tafel. Rebbel was te laat, 

omdat ze de koeien nog was gaan tellen. Enthousiast kwam ze aanrennen: ‘Het zijn er weer 16!’ Yes! 
Gelukt! Nu kunnen we met een gerust hart naar huis vanmiddag. 

 

Na het ontbijt hebben we onze 
slaapplekjes opgeruimd. Van wie was 
wat ook alweer? Altijd leuk. Plots werd 

Sterre gebeld. ‘Politie’ stond in het 
scherm. Wat is dat nou? Ze zette haar 
telefoon op luidspreker. Een vriendelijke 

mannenstem vertelde ons dat ze 
vannacht de koeiendief hebben 

gevangen. Hij zit nu op het 
politiebureau. Wauw! Hij bedankte ons 
voor de tip en moedige acties van 

gister. We hebben de buurt weer veilig 
gemaakt. Na luid gejuich hingen we 
weer op. Wat een goed nieuws! 

 
Ondertussen waren de tafels verplaatst naar een schaduw plekje en daar hebben we relaxed kaarten 
zitten kleuren en schrijven. Sterre maakte daarna de uitslag van de sportmiddag bekend. Leah is 3e, 

Myrthe 2e en Ellen is 1e geworden. Ze hebben een mooie klompjes medaille verdiend! Als troostprijs 
kregen alle andere bevers een kleurrijke en verschrikkelijk zoete lolly! 
 

Helaas was dat niet de lunch, dus weer 
terug in de verpakking en in de tas. Maar 
het was duidelijk dat iedereen weer trek 

had. De tafel werd gedekt en we kregen 
allemaal een lekker gekookt eitje bij de 

lunch!  
 
s’ Middags hebben we koe smokkelen 

gespeeld in het beverbos. Iedereen vond dit 
erg leuk om te doen en er werden slimme 
tactieken afgesproken. Toen alle koeien 

gesmokkeld waren, hebben we nog wat 
watermeloen gegeten en daarna hadden we 
een trein te halen. Met de auto’s werden de 

bevers naar het station gebracht en vanaf 
daar reden ze weer naar Schiedam. Daar 
troffen we de kookstaf, Sterre en alle papa’s 

en mama’s weer aan. Welkom thuis! 
Iedereen kreeg nog een mooie Boerenkamp 
badge mee als herinnering, en daarna ging 

iedereen naar huis. 
 
Boeren groeten van Rebbel, Bas, Sterre en 

de bevers! 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maandag 
Om 08:00u hadden we afgesproken op de Lange Haven. We wilden namelijk vroeg vertrekken, zodat 

we niet in het donker onze tentjes hoefden op te zetten. De reis ging naar Brexbachtal, een groot 
scoutingterrein in de buurt van Koblenz, Duitsland. We hadden dus nog wat auto-uurtjes voor de 
boeg! Nadat iedereen -nog enigszins slaapdronken- was aangekomen, pakten we de aanhanger in en 

vertrokken. S.O.A.-kamp here we come! (Stam Op Avontuur) 
Onderweg hielden we een kleine plas- en lunchpauze bij een tankstation. We aten lekker in het 
zonnetje op de picknickbank en sommige in een boom. Niet wetende dat Lotte hier haar 

mobiel+pasjes achterliet, maar dat bleek dus achteraf.   
Na kennis te hebben gemaakt met een andere scoutinggroep die onderweg was naar hetzelfde 
terrein, deden we de TomTom weer aan en gaan! We waren er bijna. Toen we eenmaal voorbij de 

slagboom waren die op slot zat, reden we het veld op en bekeken de plattegrond… We stonden op 
veld 3 lekker aan een beekje! Maar hoe krijgen we alle spullen daar? De auto kon daar niet komen, 

laat staan met aanhanger. Dan maar alles dwars door veld 2 en over de beek sjouwen. Een paar uur 
later was alles droog over gekomen en begonnen we met het opzetten van de tenten en het bouwen 
van de keuken. Als 

rasechte scouts ging dit 
natuurlijk razendsnel. Niet 
veel later voegde Siward 

zich ook bij het 
bouwteam en waren we 
compleet. 

 
Daarna nog even een 
korte verkenningstocht 

gelopen over het terrein 
en op zoek naar 
brandhout en de wc. 

Gelukkig hadden Youri en Maartje zondag al boodschappen gedaan en konden ze meteen beginnen 
met koken. Lekker vlindertjespasta! Ze hadden onze eetlust iets overschat, maar het smaakte goed. 

Met volle buikjes werd de afwas gedaan, nog een bergwandeling gemaakt en rond het kampvuur 
werd met een welverdiend alcoholisch drankje dag 1 afgesloten. 
 

Dinsdag 
Goedemorgen! Het was de dag van Zoë en Siward en volgens afspraak verzorgde het ‘stel’ van de 
dag… nouja, de dag. Dus dat betekende wekkertje spelen, ontbijt maken, programma uitvoeren, 

boodschappen doen (kiezen wat je wilt eten!), koken en eventueel een avondspel. Het fijne was dat je 
daarna de rest van de week niets meer hoefde te doen! (Op een enkele afwasbeurt na). Hoewel 50% 

van dit wekteam zelf ook moeite had met opstaan, zaten 

we toch keurig om half 9 aan de ontbijttafel. Volgens de 
planning was het vandaag pretparkdag en dat was een 
uurtje rijden. 

Phantasialand bleek bij aankomst echter duurder dan 
verwacht en mede door de regen, besloten we dit toch 
niet te doen vandaag. Lang leve het navigatiesysteem! Al 

snel hadden we een bowlingbaan gevonden, goed 
alternatief. Here we go!   
Helaas. Gesloten. Maar zo snel geven we niet op! Praatje 

hier, praatje daar… Er was een lasergamehal in de buurt. 
Instappen en doorrijden maar weer!  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niet veel later parkeerden we de auto’s. Spannend, veel van ons hadden nog nooit ‘gelasergamed’. 
Geheel in thema voerden we onze namen in, in een robotachtige machine. Daarna werd luid door de 

zaal speler ‘Chlamydia’ verwelkomd in de game. We kwamen niet meer bij van het lachen, en weten 
eigenlijk niet of de Duitsers het begrepen hebben. Namen als Syfilis, Schaamluis en Herpes werden 
ingevuld en zo werd het spel nog leuker. Eenmaal ingepakt met harnas en geweer liepen we de 

blacklight speelruimte in, 2 verdiepingen! Als je geraakt werd vertelde je harnas dat tegen je en dan 
stond er op je schermpje ‘You’ve been hit by Herpes’. Humor noemen we dat. 
 

Na deze uiteindelijk supertoffe middag reden we, via de Lidl, weer terug naar het terrein. Toen was 
het aanpoten geblazen, onze partytent was ingestort door de regenbuien van vandaag. Redelijk snel 
stonden we weer droog en kon ons stel van de dag beginnen met koken. Jum, broodje hamburger 

met gebakken aardappeltjes! De regen stopte gelukkig weer en ook dag 2 eindigde gezellig rond het 
kampvuur. Met een aantal grappige vragenrondes als hobby’s en toekomstbeelden, leerden we elkaar 

beter kennen. (Kleine update rond de eettafel, wespenval nr. 2 is geïnstalleerd.) 
 
Woensdag 

De dag van Kevin, Judith en Naomi. High-rope-dag. 
Het was stralend weer en na een lekker ontbijtje 
stapten we vol plezier en een paar zenuwen de 

auto’s in. We waren nauwelijks het kampterrein af 
of het eindpunt was al in zicht. Haha, deze 
Kletterwald was gewoon naast ons terrein! Luiheid 

voorop en we parkeerden voor de deur. 
We liepen het bos in en kwamen uit in een prachtig 
park waar high-rope parcours in alle niveaus te 

doen waren. We bestelden klim fun voor 5 uur lang 
en werden in prachtige fashionable gordels 
gehesen. Na een korte uitleg met oefenronde 

werden we vrijgelaten in het park om een parcours 
te kiezen die ons leuk leek. Sommige bleven bij 

niveau ‘Sehr Leicht’ anderen renden naar ‘Mittel’ en 
de echte durfals beklommen de ‘Schwer’. Fijn dat 
iedereen op zijn eigen tempo kon! 

Rond half 2 hadden we bij de picknicktafel afgesproken voor een gezamenlijke lunch. Daarna 
roetsjten we weer van kabelbanen af en waggelden over losse boomstronken, op zo’n 5 tot 20 meter 
hoogte tussen de bomen. Als afsluiter van deze middag kreeg iedereen een lekker ijsje en zo 

wandelden we he-le-maal terug naar de auto.   
Vanavond aten we Grieks. Gyros op een broodje die je zelf mocht beleggen. Het smaakte goed!  
(Wespenvallen 3 en 4 werden deze avond aan de verzameling toegevoegd). Het idee ging rond om 

het avondspel van Jona en Maartje na het eten te spelen, maar dan wel bovenop de berg. 
En zo geschiedde. Een flink steile bergwandeling later stonden we bovenaan bij een berghut met 
schitterend uitzicht op het dal. Biertje erbij en daarna begonnen we met het S.O.W.A. spel (Samen 

Ontwikkelen We Afwijkingen).  
We speelden in 2 teams, jongens tegen de meisjes en Siward . Beiden stelden een kleurcode samen 
die te kraken was door het verdienen van punten. Deze punten kon je ruilen voor hints en een gok, 

en wie als eerst de juiste code van de tegenpartij ontrafelde, won. 
De punten kon je verdienen door het uitvoeren van bizarre -licht seksueel getinte- opdrachten. 
Creativiteit stond voorop! Het aantal punten hing af van de originaliteit van de uitvoering. Iedereen 

deed fanatiek mee en rond 01:00u waren we pas klaar. Het einde was erg spannend, beide teams 
raadde de juiste code bij de laatste beurt, alleen de jongens hadden meer punten over, dus waren de 

uiteindelijke winnaars. Youri verstuikte zijn enkel nog op de terugweg, maar gelukkig hadden we 
zuster Judith bij ons. Eenmaal weer beneden op ons veld hebben we nog gezellig nagepraat rond het 
kampvuur. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Donderdag 
Vandaag hadden Joost en Lotte de leiding. Na een verrukkelijk ontbijtje met gebakken ei en spek 

begonnen we aan een speurtocht. Joost had een route uitgezet die eindigde bij het zwembad. En 
gezien het weer (en het gebrek aan douches) waren we daar aan toe! 
Maar eerst vertelde Siward nog, wat voor spel vanaf vandaag begon: het S.O.A. besmetspel. Iedereen 

kreeg een kaartje met een naam erop. Diegene moest jij dan ‘besmetten’ door een kus op de wang te 
geven. Maar dat kon alleen als jullie met zijn tweeën waren, niemand anders mocht het zien. 
Aangezien niemand wist wie wie had, waren we continu op onze hoede. Dat gaf een spannende sfeer! 

Verder met de speurtocht: we splitsten ons op in 2 teams en volgden de ingewikkelde wiskundige 
aanwijzingen bij ieder kruispunt. Een flink aantal puzzels later (en Joost die maar al te graag tips 
weggaf) bereikten we het eindpunt! Groep 2 zagen we al snel verkeerd lopen en hebben vervolgens 

de auto’s gepakt om ons in te halen. Uiteindelijk kwamen we allemaal aan bij het zwembad. Jippie! 
Snel omkleden en afkoelen geblazen! Een heerlijk buitenzwembad werd omringd door grasveld en 

bomen. We legden onze handdoekjes neer en namen een verfrissende duik. Baantjes trekken, 
wedstrijdjes houden, zonnen, girly tijdschriften doorbladeren… relaxed dagje vandaag.  
Onderwater was Naomi de eerste die iemand besmette: Jona was helaas overleden en deed niet meer 

mee. 
Daarna werd het nog spannender! Jona veranderde in Captain Cockblock en deed er alles aan om er 
voor te zorgen dat Naomi nooit alleen zou zijn met degene die op zijn kaartje stond. (Dat kaartje 

kreeg Naomi daarna namelijk). Aan het einde van de zwemdag was ook Maartje de pineut, ondanks 
dat alle stamleden ernaast stonden, lette niemand op en werd ze door Laurence besmet. Er kwamen 
ook nog wat regels bij: nee, je mag niet iemand besmetten terwijl hij/zij slaapt. En nee, ook niet als je 

hij/zij daarvoor wakker maakt! 
Op het menu van vanavond stonden gebakken aardappeltjes met worteltjes, doperwtjes en vissticks. 
Aidssmakelijk! We hebben weer genoten. En Lotte is besmet door Judith! 

Terwijl een aantal de afwas deden, begonnen Youri en Laurence met het bouwen van een heuse 
kampvuur piramide. En toen iedereen weer terug was van haren wassen en hout zoeken, werd het 
aangestoken! 

Geen idee of de hoogte van deze vlammen legaal was, maar we genoten met volle teugen. 
 

Vrijdag 
Klaar voor een nieuwe dag! Van Jona en Maartje mochten we lekker uitslapen… tot 09:00u! Daarna 
zat iedereen vlug aan de ontbijttafel. Vandaag gingen we kanoën. Het weer werkte mee, we hebben 

uiteindelijk de 39 graden aangetikt. We verdeelden ons weer over de auto’s en reden naar het adres 
die internet ons meerdere malen aanwees. Toch bleek dit niet de goede, en na een gesprekje met een 
onaardige hoteleigenaar, kwamen we uiteindelijk bij de goede kanoverhuur. Ondertussen was Judith 

besmet door Siward (want ja, dit spel ging gewoon door).   
4 kano’s voor elk 3 personen huurden we 
en we kozen voor de tocht van 11km. 

Goed insmeren, zwemkleding aan en 
varen maar! Het leuke was dat we in de 
route door 2 sluizen moesten varen. Dat is 

een grappige ervaring! Vlak voor de eerste 
sluis hielden we een lunchpauze en 
sommigen doken nog even het water in. 

Naomi had een muziekje aangezet en 
kwam er achter dat als je die in de punt 
van de kano legt, het lekker echoot. Alsof 

we een box aan boord hadden! 
Gezellig peddelden we weer verder. Tot 

een boot onenigheid kreeg aan boord, en 
we even een wisseltruc uithaalden.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bij het eindpunt gingen Youri en Laurence met de bus naar het beginpunt om de auto’s te halen. De 
rest zwom en zonde nog even verder aan de kant. 

Op de terugweg reden we langs de supermarkt voor een lekker ijsje en de boodschappen voor die 
avond. Calvin had van thuis ingrediënten meegenomen om bami te maken, dus we besloten dat 
gerecht te combineren met een goede barbecue. Lopend buffet it was! Rond 21:30u zaten we pas 

rond de barbecue met hongerige maagjes. Maar wat smaakte het goed! Calvin’s familierecept was 
favoriet. 
Na het eten verplaatste de kring naar het kampvuur. Sommigen gingen nog wat soacializen met de 

nieuwe Nederlandse buren, anderen speelden weer een gezellige vragenronde. De koelkast had het 
trouwens begeven en we koelden al onze dranken nu in het beekje. De besmettingspogingen gingen 
maar door, alleen werden ze niet allemaal goedgekeurd. 

 
Zaterdag 

Laurence en Calvin waren vandaag de baas. We ontbeten 
met scrumbled eggs and bacon! Jum. Daarna was het een 
beetje aanrommelen op het terrein. Een deel van de keuken 

werd al afgebroken, een tent opgevouwen en er werd aan 
de kampvlag gewerkt. Daarna lunchen met tosti’s op het 
kampvuur en nog wat opgewarmde bami van gister.   

’s Middags reden we naar de stad Koblenz. Hier hebben we 
in verschillende groepjes de stad bekeken en geshopt. Rond 
18:00u besloten we uit eten te gaan en we zochten een leuk 

restaurantje die voor ieder wat wils had. Pasta, pizza, 
schnitzel, biergarten! Bon apetit! Hoewel de serveerster 

onze stank en kledingstijl het liefst zo snel mogelijk weer van dit -toch wel chique- terras af had 

gehad, bestelden we toch nog een drankje. Ondertussen leefde het besmettingsspel nog volop en 
toen Laurence en Joost samen op de wc waren ging het even goed mis. Laurence viel hard op zijn 
knie en strompelde terug naar onze tafel. Eenmaal zittend kwam de pijn binnen en niet veel later kon 

hij zijn knie niet meer buigen. We betaalden en reden de auto door de winkelstraat naar het terras, 
waar we flink bekeken werden door de overige dinerende toeristen, toen Laurence de auto in 

gedragen moest worden.  
Zuster Judith, dokter Siward, chauffeur Youri en gewonde Laurence reden direct door naar het 
ziekenhuis. Maartje werd -zonder rijbewijs op zak- chauffeur van auto 2 en carpoolde de overige 

stamleden terug naar het terrein. Het wachten duurde lang, dus ondertussen hebben we nog 
boodschappen gedaan en het avondspel van 
Zoë en Naomi gespeeld. Dit was een soort 

hints! Je gooide met de dobbelsteen en het 
cijfer bepaalde welke opdracht je moest 
uitvoeren, neuriën, liplezen, omschrijven, 

uitbeelden of een quizvraag. Zo kwamen we de 
tijd nog plezierig door! Pas om 01:30u 
arriveerden de ziekenboeg weer op het terrein. 

Laurence zijn been was gefotografeerd, 
gespalkt en vanaf zijn lies tot enkel ingebonden. 
Zijn knieschijf was zo’n 3cm verschoven en 

gescheurd. Met een tas vol medicijnen (inclusief 
injecties!) krukken en hulp, nam hij plaats bij 
het kampvuur. Na een heel verhaal werd hij in 

bed geholpen en zo was de dag voor iedereen 
wel om. Ook besloten we het besmetspel te 

stoppen.. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zondag 
Net zoals maandag had Youri vandaag de touwtjes in handen. Vroeg opstaan, ontbijten en opruimen 

maar. Laurence hielp waar hij kon… en dat bleef bij de afwas op schoot. Iedereen hielp goed mee en 
binnen een mum van tijd was alle bagage van het terrein af. Youri laadde de aanhanger in, het vuilnis 
werd weggebracht, inclusief afscheid van de groene partytent. Insignes kopen, sleutel terugbrengen, 

tanken, laatste boodschap en we waren klaar voor de terugreis. Korte 
tussenstop bij de BurgerKing en vanaf daar splitsten we op. Auto 1 reed 
met aanhanger rustig terug naar de haven. Auto 2 reed een stukje om via 

Winterswijk. Waarom? Maandag had Lotte haar mobiel laten liggen, en 
die is gevonden door heel vriendelijke mensen. We konden hem komen 
ophalen bij hun op de camping… en die was in Winterswijk. 

Een kleine vertraging met belangrijke reden later, reden we -iets harder 
dan toegestaan- terug naar de Lange Haven. Auto 1 had al veel uit- en 

opgeruimd en wij deden de rest. Daarna gedag zeggen, auto’s door de 
was- en stofzuigstraat en thuis brengen. Dit was rond 19:30u. Lange dag 
dus! Uiteindelijk zijn we allemaal veilig thuis aangekomen en kijken we 

terug op een geslaagde week.  
 
Laurence heeft in het ziekenhuis in Nederland nog een aantal 

vervolgafspraken, een operatie en een hoop medicijnen gehad. Zijn been 
zit in zijn 3e kleur gips, maar het gaat nu langzaam beter.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tot het volgende blad! 
Groeten, Maartje 
 

namens de Jan van Hoofstam: 
Youri, Laurence, Jona, Calvin, Kevin, Siward, Joost, Naomi, Judith, Zoë, Lotte.  
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Zaterdag 11 juli 
Vandaag vertrokken we om 11.50 uur met de trein richting 

Breda. Vanaf het station liepen we via een tocht naar het 
kampgebouw in Bavel. Onderweg hebben we in een mooi park 
geluncht en natuurlijk even gespeeld in de speeltuin. In Bavel 

kwamen we meerdere aanplakbiljetten tegen waarop een 
waarschuwing stond voor een boef. Hoe dichter we bij het 
gebouw kwamen hoe meer biljetten er hingen. Heel vreemd. 

De kinderen vonden het verdacht.  
Nadat we onze bedden hadden klaargelegd en het terrein 
hadden verkend was het tijd voor het eten. Terwijl wij genoten 

van de heerlijke maaltijd (tomatensoep, kippensoep, broodjes 
knakworst en fruityoghurt) werden we gebeld door 

hoofdcommissaris J. de Graaf met de vraag of wij wilden 
opletten wanneer we verdachte dingen in de buurt zouden zien. 
Precies 12 jaar geleden zijn er 3 schilderijen gestolen, nu heeft 

de politie twee schilderijen gevonden in de bossen rond Bavel. 
De politie hoopt het derde, en meest waardevolle schilderij, ook 
terug te vinden. De vraag is of we goed op kunnen letten en 

wanneer we wat verdachts zien de politie kunnen bellen. 
Misschien zien we de boef wel deze week. Dat zou spannend 
zijn!  

Na het corvee liepen we naar het bos voor het dierengeluidenspel. Dit keer niet met geluiden van 
dieren maar wel een loeiende sirene, een gillende getuige, een snurkende bewaker en een 
schreeuwend slachtoffer. De kinderen rende vol enthousiasme het bos in om de leiding te zoeken die 

zich hadden verstopt onder de varens. Na 2 rondes was het tijd voor wat drinken, wat lekkers en om 
daarna de slaapzakken op te zoeken. Uiteraard werd er door Marala en Sona nog een verhaaltje 
voorgelezen. Slaap lekker! 

 
Zondag 12 juli 

De enkele vroege vogels lazen met hun zaklamp een boekje terwijl de andere kinderen nog lekker 
lagen te slapen. Na het aankleden, tanden poetsen en ontbijt begonnen we met het handelsspel. In 
groepjes van 2 konden de kinderen vragen beantwoorden, opdrachten uitvoeren, puzzels maken en 

raadsels oplossen. Voor ieder goed antwoord kregen de groepjes een handelswaar (diamant, zak geld, 
goudstaaf, sieraden, horloge, schilderij) waar ze een boevenuitrusting van konden kopen. De 

uitdaging was om de uitrusting (inclusief 5 verschillende boevenfiguren) 

compleet te krijgen waarmee ze 25 extra bonuspunten konden 
verdienen. Tussendoor waren er ook nog groepsopdrachten en 
veilingen. De veiling zorgde voor nieuwsgierige biedingen. De groepjes 

mochten bieden op 3 enveloppen met onbekende inhoud. Soms pakte 
dat erg gunstig uit, maar een enkele keer verliesgevend. Het extra 
lange springtouw werd ingezet bij de eerste groepsopdracht om te 

kijken welk groepje tegelijkertijd zo vaak mogelijk kon touwspringen. 
Andere groepsopdrachten waren: zaklopen, muur zitten en een toren 
van speelkaarten bouwen. Alle kinderen waren enorm gemotiveerd om 

de bonuspunten te willen halen. Zelfs in de laatste speelminuten werd 
er nog volop gehandeld. Nadat het eindsignaal was gegeven, werden 
de punten geteld en was de winnaar bekend. Er was nu nog tijd om vrij 

te spelen: stokjes werden geslepen, hutten gebouwd en een aantal 
kinderen en leiding speelden balspelletjes. Daarnaast zijn de 

voorbereidingen voor de Bonte Avond echt van start gegaan. Velen zijn 
al begonnen met het verzinnen en oefenen van acts.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De kookstaf had inmiddels het avondeten klaargemaakt. De aardappelen, bloemkool, broccoli en 
hamburgers werden uitgedeeld en er werd flink gegeten. Zelfs de restjes uit de pannen gingen op. Als 

toetje kregen de kinderen de bekende vla-flip. Natuurlijk volgde na het avondeten corvee en werd het 
kampvuur aangestoken. De kinderen genoten van wat lekkers terwijl de liedjesbundels werden 
uitgedeeld. Een aantal bekende liedjes kwamen voorbij en daarna werd op vele verzoek het spel 

“weerwolven” gespeeld. Na afloop werd  het lied “onder een dikke eikenboom”gezongen, kwam je 
naam voorbij, dan was het tijd om naar bed te gaan.  
 

Maandag 13 juli 
De tweede dag van het kamp begon met een flinke regenbui. De kinderen waren echter te moe van 
de vorige dag om hier nog wat van te merken. Ze sliepen zeer goed door. Zodra de leiding ze eindelijk 

allemaal wakker had gemaakt, gingen ze richten het ontbijt en waren binnen een mum van tijd alle 
buikjes gevuld en de klaargezette boterhammen waren op. 

Vervolgens was de bui gaan liggen en 
hadden we een echte boevensportdag. Zo 
moesten de welpen en kabouters 

ontsnappen van de politie (zo vaak 
mogelijk 10 meter heen en weer rennen in 
1 minuut tijd) en oefenen om gestolen buit 

te dragen (een zware bak met gestrekte 
armen zo lang mogelijk omhoog houden). 
Tijdens de sportdag vonden we opeens 

een stukje natgeregend papier, het zag er 
oud uit en daarom besloten we om het te 
bewaren.  

Nadat iedereen zijn uiterste best had 
gedaan ging de lunch er heel makkelijk in, 
maar werd de regenbui weer wat harder. 

Daarom hebben we in de middag kaarten geschreven en gedoucht. Vlak voordat dit begon werden we 
gebeld door de hoofdcommissaris van politie Breda. Zij vonden dat Hathi zich verdacht gedroeg in de 

buurt van Bavel waar de boef ook was gezien. Hierom moest hij zich melden bij het politiebureau en 
hij deed dit ook gelijk. Toen hij weg was maakte we ons grote zorgen, maar vlak voor het avondeten 
kwam hij gelukkig terug. Hij was helemaal nat geregend. Hij had een excuusbrief van de politie, ze 

hadden zich vergist! 
s’ Avonds hadden we een quiz! De kinderen werden in groepjes 
verdeeld en kregen allemaal een boefje in een kleur. Door vragen 

goed te beantwoorden kon de boef ontsnappen, maar als ze een 
vraag fout beantwoorden kwam de politie auto een stukje dichterbij. 
Na zo’n spannende dag sliepen de kinderen als roosjes. 

 
Dinsdag 14 juli 
Na het standaard ochtendritueel moesten we de sportdag van de 

vorige dag nog afmaken. Helaas regende het nog steeds flink door. 
We verplaatsten de sportdag naar binnen en deden een 
boeventraining. Échte boeven zijn namelijk erg slim en natuurlijk heel 

erg fit. Hathi gaf de boefjes training om zo fit mogelijk te zijn; 
jumping jacks, sit-ups, push-ups en nog veel meer moeilijke dingen. 
Akela gaf de kinderen hersenkrakers, zo moesten ze berekenen 

hoeveel waarde alle gestolen spullen van een boef waard waren en 
andere raadseltjes oplossen. Hierna gingen de kinderen hongerig aan 

tafel voor de lunch. Na de lunch en het rustuurtje regende het nog 
steeds een beetje, maar we konden natuurlijk niet heel het kamp 
binnen blijven zitten.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

We gingen een smokkelspel spelen rond het gebouw. Terwijl het spel uitgelegd werd aan iedereen 
ging Akela alvast wat spullen klaar zetten aan de andere kant van het gebouw. De kinderen moesten 

goud steentjes smokkelen. Bij de ene post konden ze steentjes “stelen” door met een dobbelsteen te 
gooien. De hoeveelheid werd bepaald door de waarde op de dobbelsteen. Het gouden steentje moest 
je naar de andere kant brengen zonder opgepakt te worden. Werd je toch opgepakt, dan moest je 

maatje je vrij kopen. De uitleg ging nog iets verder toen opeens… “HELPP! HELP!” Akela riep om hulp.   
Al snel was iedereen naar haar toe gerend om te zien wat er aan de hand was. Ze zat vast gebonden 
aan de boom met een brief, de boef had haar vast gebonden! Hij wilde de schatkaart terug, maar die 

had ze niet. Ze wist niet waar hij het over had. Toen we het er even met z’n allen over gehad hadden 
bleek dat het stukje papier wat we gister tijdens de sportdag gevonden was misschien toch wel 
belangrijk was. Na even bijgekomen te zijn van de schrik zijn we toch het spel maar gaan spelen. 

Voor de zekerheid mocht niemand meer alleen over het terrein lopen. Stel je voor dat de boef terug 
kwam! Na het spel was het alweer tijd voor het avond eten, en na zo’n spannende dag had iedereen 

wel behoorlijke trek! 
 
Woensdag 15 juli 

Op een regenachtige woensdagmorgen 
in Bavel werden de kampgangers vroeg 
wakker. Al snel was iedereen klaar voor 

een nieuwe dag. Na een uitgebreid 
ontbijt gingen de welpen en de 
kabouters naar het bos om een 

smokkelspel te spelen. Nadat er een 
geschikt stukje bos was uitgezocht kon 
het spel beginnen. Het idee was 

simpel: smokkel goudsteentjes naar 
het rovershol. Onderweg waren er een 
aantal obstakels: politieagenten! Deze mochten de dieven tikken en fouilleren, als het goudsteentje 

werd gevonden werd deze door de agent ingenomen. De agenten konden deze steentjes dan 
meenemen naar de bank. De dieven konden tijdens het spel nog naar het ondergrondse café waar ze 

d.m.v. dobbelen met een enorme dobbelsteen hun goudsteentjes konden verdubbelen. Helaas werd 
het ondergrondse café wel steeds weggestuurd door de politie! 
Aan het einde van het spel ging het heeeel erg hard regenen en we zijn dus maar snel terug gegaan 

naar het kampgebouw (wat nog best een uitdaging was in het blubberige bos).  
 
Plotseling zagen een aantal kinderen iets in de bosjes liggen….een nieuw stuk van de schatkaart! Dit 

vonden we natuurlijk geweldig en we gingen met goede moed terug naar het gebouw, maar toen we 
daar aankwamen was ons goede humeur al snel 
verdwenen. De dief was weer langs geweest! Toen 

er even niemand was heeft hij zijn slag geslagen. 
Het was een enorme puinhoop, echt alles was 
overhoop gehaald. Daar schrokken we wel heel erg 

van. Ook was er een bericht achtergelaten op de 
spiegel, was het bestek gestolen en waren de twee 
delen van de schatkaart weg. De dief had ons dus 

toch afgeluisterd toen we een goede verstopplaats 
gingen afspreken. ’s Middags hebben we dan ook 
maar geluncht op de tafel en ook nog zonder 

bestek, dat was heel grappig. Ook hadden we voor 
al het beleg een gebarentaal verzonnen! Hierna 

hebben we een rustuurtje gehouden (dit keer werd 
er ook daadwerkelijk geslapen!) en geoefend voor 
de bonte avond.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

’s Avonds hebben we pannenkoeken gegeten (weer op tafel….). Na het pannenkoeken eten hielden 
we nog een rustuurtje omdat het erg laat zou worden vanavond. Na het rustuurtje zijn we naar het 

bos gegaan om sluipie sluip te spelen. Dat is een spel waarbij je moet sluipen van de ene kant naar 
de andere kant van het speelveld. Halverwege zitten er 2 leiding in de bosjes die op je schijnen met 
een zaklamp zodra ze iets horen, als ze raden wie je bent moet je terug, als ze het fout hebben mag 

je doorlopen. De kinderen moesten heen en weer met steeds een andere sleutel en dan mochten ze 
proberen of hij op het slot van de schatkist paste. Uiteindelijk was het Stacey die de winnende sleutel 
vond. In de kist vonden we spekjes en lampjes! We liepen terug naar het gebouw en vonden daar 

plotseling naast de brug een lepel van ons bestek terug! Toen we verder keken vonden we een heel 
spoor van bestek…..dat moest de boef zijn geweest! Zo stoer als we zijn, zijn we het bos in gelopen 
om te zoeken naar de rest van het bestek. Toen schrokken we wel een beetje… we hadden de 

schuilplaats van de boef gevonden. Er hing een zeil met daaronder een deken en een uitgedoofd 
houtvuur met een pan erop. Maar het allerbelangrijkste was dat ons bestek en de 2 gestolen 

schatkaarten in de schuilplaats lagen! Om de boef te plagen hebben we alles meegenomen wat er lag 
zodat hij teruggepakt zou worden op de inbraak van vanmiddag. We zijn met alle spullen 
teruggelopen, hebben nog even om het kampvuur gezeten en zijn daarna snel ons bed ingedoken! 

 
Donderdag 16 juli 
Omdat het gisteren zo laat geworden 

was hebben we vandaag lekker 
uitgeslapen. Om 9 uur werden de 
kinderen pas wakker, heel erg fijn 

voor de leiding! Tijdens het ontbijt 
kregen we allemaal een 
boterhamzakje, wat moesten we daar 

nou mee? Ohja, vandaag gingen we 
zwemmen! We hebben allemaal een 
lunchpakketje gemaakt en pakjes 

drinken meegekregen. Met z’n allen 
liepen we naar het zwembad. Het was 

een erg leuk en groot zwembad er 
waren glijbanen, 2 zwembaden, 3 

springplanken in verschillende hoogtes en een groot springkussen. Bijna ieder kind is van de hoge 

duikplank gesprongen, knap hoor! Deze week hebben de kinderen vaak gevraagd of we levend 
stratego mochten spelen, dat hebben we helaas niet op de planning staan, maar op de glijbaan 
konden we wel levend sjoelen. Ieder kind wat naar boven liep (wat natuurlijk niet hoort) werd omver 

gegleden door een welp of kabouter. Het leverde grappige taferelen op, want opeens gleed je met z’n 
tweeën naar beneden! In de namiddag kwam de kookstaf met lekkere ijsjes die met dit weer erg goed 
van pas kwamen. Nadat er alleen nog maar ijsstokjes overbleven hebben we onze spullen opgepakt 

en zijn we naar de douches gelopen om ons even lekker op te frissen. Een half uur later konden we 
terug naar het kampgebouw. Daar konden de kinderen nog even oefenen voor de bonte avond. Toen 
ze daarmee klaar waren konden we heerlijk buiten eten. We aten lekker nasi met saté! Daarna begon 

de bonte avond, het was een groot feest. De leiding en kinderen traden allemaal op. Er was een 
goochelshow, heel veel dans en zing acts en zelfs een hele goede touwtje-spring act. Na dit grote 
feest waren we toch wel erg moe geworden en gingen we dansend ons bed in, tot morgen!  

 
Vrijdag 17 juli 
Vandaag zijn we naar de kinderboerderij geweest in Bavel. Dit was erg leuk! Het was een groot 

terrein en er was een hoop te doen. Ook waren ze veel bezig met de natuur en duurzaamheid, dit 
vinden wij als scouts natuurlijk erg interessant. Er was namelijk een oplaadpunt voor elektrische 

fietsen, een fiets met een dynamo, zonnepanelen en een tuintje op het dak. Er waren ook nog een 
heleboel dieren die we konden bekijken en aaien en speelgoed om mee te spelen.  
s' Middags heeft iedereen op het kampterrein gespeeld, het was tenslotte de laatste dag!  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De hut werd afgemaakt, er werd nog een potje voetbal gespeeld en 
er werd gespeeld met de poes die rondliep. Aan het eind van de 

middag begonnen we met het Captains Dinner. Dit was erg 
spannend, want je weet nooit wat er kan gebeuren! De twee koks 
van het kamp waren de hele dag al bezig met de voorbereiding van 

het eten en de eetzaal. Zelfs de leiding mocht niet even binnen 
kijken!  
Toen het tijd was om te gaan eten kwamen de koks naar buiten, ze 

zeiden dat iedereen in een rij moest gaan staan en één voor één 
kregen we een naamplaatje op. We waren gevangen genomen en 
zouden hopelijk aan het eind van de avond een vervroegde vrijlating 

krijgen. Binnen in gevangenis ‘Uitzichtloos’ troffen we een rijk 
versierde eetzaal aan: touwen, spinnen, kikkers etc etc. Iedereen 

werd verdeeld over de celblokken (verschillende tafels) en toen kon 
het dinner beginnen. Alle gerechten waren in boeven thema, wat 
goed bij het kamp paste. Al met al was het een superleuke afsluiting 

van de week!  
 
Zaterdag 18 juli 

Vandaag moesten we weer naar huis, en we moesten flink haasten. 
Alle spullen moesten worden opgeruimd, de uniformen moesten 
weer worden aangetrokken en boterhammen worden gesmeerd. 

Hathi kreeg een email van de politie binnen, zij hadden de boef 
gevangen en hadden er een filmpje van gemaakt. Deze hadden ze mee verzonden en konden we dus 
bekijken. Iedereen was blij en opgelucht en kon met een gerust hard weer naar huis. Daarna zijn we 

vertrokken naar het station. Na een lange reis waren we weer terug in Schiedam en zag iedereen 
zijn/haar vader en moeder weer. Binnen zong de leiding het kamplied waarin er over iedereen iets 
leuks werd gezegd en werden de diploma's van de politie en de kampaandenkens uitgedeeld. Hierna 

ging iedereen weer naar huis om daar verder de vakantie te vieren. 
 

Jongens en meiden, wij hebben heel veel plezier met jullie gehad deze week! 
 
Groetjes van Mang, Marala, Sona, Hathi, Akela en Louis.

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De padvindsters waren dit jaar te vinden op het mooie en vooral leuke labelterrein Buitenzorg in 
Baarn. Wat hebben we allemaal gedaan op Alle Dagen Feest Kamp? 

 
Zaterdag vertrokken we om half 11 vanaf de haven naar Utrecht. Met twee auto’s -dank voor de 
ouders die zo vriendelijk waren om te rijden- reden we vol zin weg. Bij aankomst moesten we even 

wachten tot de scouts van de week daarvoor het terrein hadden verlaten, maar toen het busje met 
spullen aankwam en we het terrein op mochten, zijn we snel met zijn allen alles gaan verplaatsen. 
Met de temperatuur van die dag was het van groot belang dat we genoeg dronken en niet meer 

zouden doen dan je aankon. Na even bijkomen in de schaduw 
met een glas siroop, zijn we begonnen met het verzamelen van 
pionierhout, voordat de goede balken al weg zouden zijn. De 

tenten werden opgezet en naarmate van tijd nam ons kamp al 
zijn juiste vormen aan. Na de tenten ging Peter alvast 

boodschappen doen voor het avondeten en ontbijt de volgende 
dag, terwijl Marloes en Fleur hielpen met het opbouwen van de 
keuken door middel van pionieren met de meiden. 

Tegen de avond aan begon Peter aan het avondeten en 
trakteerde ons op heerlijke pannenkoeken. We waren al erg 
moe maar besloten toch nog een klein rondje te lopen op het 

terrein om te zien waar we eigenlijk zaten. Bij terugkomst zijn 
we gelijk allemaal onze tanden gaan poetsen om lekker te 
gaan slapen.  
 
Zondag ochtend werden we langzaamaan wakker en begonnen we aan het ontbijt. Vandaag stond in 
het thema van ‘verjaardag’. Na het ontbijt moest er afgewassen worden en nog even wat opfrissen. 

Tegen het einde van de ochtend begonnen we met het ochtendonderdeel: ‘de Aandacht’. Dit is een 
onderdeel dat elk kamp terugkomt en iedereen laat beseffen dat we hier met zijn allen zijn en er met 
zijn allen ook een leuk kamp van willen maken. Dit jaar was gebaseerd op het bekende programma 

‘over de streep’. Voor de mensen die bekend zijn met het programma, geen zorgen, we hebben niet 
de heftige vragen gebruikt. Vooral leuke vragen over scouting, school en elkaar. De meiden zagen van 

elkaar dingen die ze anders niet gezien zouden hebben. Ze vonden het leuk om te doen en er daarna 
over te praten. Na het onderdeel mochten de meiden even gezellig met elkaar kletsen en daarna zijn 
we gaan lunchen.  

Na de lunch stond de middagactiviteit ‘Cluedo’ op het 
programma. Iedereen kreeg een briefje met daarop zijn of 
haar alibi. De bedoeling was erachter te komen wie de taart 

uit de keuken had gestolen. We moesten aan elkaar gaan 
vragen wat je had gedaan tijdens de vermissing van de 
taart. Na een tijdje konden de eerste al de puzzelstukjes op 

de juiste plek leggen en bedenken wie het had gedaan. 
Daarna was bekend geworden wie er niet van de taart af 
kon blijven.. Na al dat geklets over taart, en omdat het 

vandaag de feestdag verjaardag was, kregen we allemaal 
een lekker stukje verjaardagstaart! We hebben nog even 
luid gezongen, het verjaardagsspel van ‘Ik hou van Holland’ 

gespeeld en daarna konden we al vrij snel beginnen met 
koken voor het avondeten.  
Na het avondeten, (wist u dat Puck en Nicky erg gezellig, en 

daardoor ook langzaam eten tijdens de avondmaaltijd?) is 
Marloes met Fleur het avondspel gaan voorbereiden terwijl 

de meiden de keuken fatsoeneerden. Toen alles weer 
‘schoon’ en opgeborgen lag was het tijd voor het avondspel.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De bedoeling van het spel: ‘Levend Mastermind’. Rond het terrein waren gekleurde stiften te vinden, 
en de meiden kregen allemaal een papiertje met daarop meerdere balletjes. Ze moesten de stiften 

vinden, de balletjes inkleuren en laten controleren bij Marloes. Zij gaf hier aan of de kleur goed was, 
en of het op de juiste plek stond. Hierdoor konden de meiden blijven proberen tot ze hun eigen juiste 
kleurencode hadden ontrafelt. Na het avondspel biechtten de meisjes op toch wel erg moe te zijn en 

het niet erg vonden om vroeg naar bed te gaan. Zo werden al snel de tandenborstels tevoorschijn 
gehaald en gingen ze naar bed. Na uiteraard nog wat giechelen in de tent werd het vrij snel rustig en 
zijn wij ook lekker naar bed gegaan.  

 
Maandag stond het in het teken van Pasen! Toen we eenmaal 
wakker werden, opgefrist waren, en de ontbijtspullen hadden 

verzameld konden we eten. Aangezien het ‘Paasontbijt’ was, kregen 
we daar een lekker eitje bij. Na het ontbijt en de afwas begonnen we 

met het ochtendspel. We speelden het grote handelsspel. De meiden 
kregen allemaal een aantal kaartjes waar ze dan mee moesten 
onderhandelen. De kaartjes bestonden uit, kip, ei, chocolade ei, 

paashaas en het gourmetstel. Na veel strategieën en goed 
onderhandelen tussen de verschillende grote winkelketens (Marloes, 
Peter en Fleur) raakte de kaartjes langzaam op en waren Noor en 

Puck de overduidelijke winnaars.  
Rond de middag zijn we gaan lunchen en daarna begonnen we aan 
het middagonderdeel. Omdat we toch in het bos stonden, en het best 

druilerig weer was vonden we het lekker om een ontspannend 
middagje te doen. Iedereen mocht kiezen uit een maskertje voor op 

het gezicht, een mooie nagellak en veel kleurboekjes en tijdschriften. Toen we eenmaal met de roze, 

blauwe, bruine en witte maskertjes op zaten kwamen er twee andere scouts aanlopen die toevallig 
óók het ‘alle dagen feest’ thema hadden. Zij hadden een berg met chocolade paashaasjes bij de lokale 
chocolaterie laten maken en toen ze hoorden dat wij vandaag ook Pasen vierden, kwamen ze een rij 

van hun chocolade aanbieden! We hebben veel gekletst, tijdschriften besproken, gladde huidjes 
gekregen en van chocolade genoten. De middag vloog voorbij! 

Na het avondeten hebben we nog een spel op het terrein gedaan en zijn daarna bij het kampvuur 
gekropen. Met marshmallows en weerwolven zijn we na een gezellige avond lekker gaan slapen. 
 

Dinsdag stond volledig in het teken van Sinterklaas! Bij het ontbijt mocht iedereen gelijk al zijn 
sportiefste kleren aantrekken voor de sportdag want na het ontbijt… Ochtendgymnastiek! Marloes 
begeleidde ons al swingend en bewegend over het terrein 

terwijl menig groepen gefascineerd stonden te kijken. 
(waaronder ook een vraag van een groep of ze Marloes konden 
inhuren om hun ochtendgymnastiek te doen) Na het 

opwarmen was het tijd om te beginnen met de sportdag. 
Omdat deze dag in het teken van Sinterklaas stond, waren de 
activiteiten daar ook op gericht. Het eerste deel bestond onder 

andere uit cadeautjes gooien, de geheugentest en de 
touwtrekkwaliteiten. Tegen de middag hebben we geluncht en 
gingen daarna snel weer verder met de andere opdrachten. 

Hierbij kwamen het sjoelen, ver springen, de watertour en de 
dakentest aan bod. Tussendoor zijn we ook nog iets gaan 
drinken tijdens zo’n vermoeiende dag. Maar wie kwam daar 

nou aanlopen? Sinterklaas! Helemaal uit Spanje! We hebben 
een mooi welkomstlied gezongen en de stoel versierd. Met een 

glas drinken in de ene hand en een speculaasje in de andere 
hand hebben we naar de Sint zitten luisteren.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maar wie durfde er op schoot? Noor vond het toch wel een beetje spannend maar is uiteindelijk, met 
een beetje hulp toch geweest. (gelukkig hebben we de foto’s nog) Twee dappere voorbijgaande 

scouts vonden het toch wel erg leuk en wilden ook bij de Sint op schoot. Met een hand van de Sint en 
een grote grijns liepen ze weer vrolijk door.  
Na een lange dag van strijden voor de eerste plaats moesten we tussendoor nog even avondeten 

voordat we konden horen wie er gewonnen had. Na het eten zijn we allemaal neergestreken bij het 
kampvuur en wachtte we gespannen af. De vierde plaats ging naar Emma, de derde plaats was voor 
Puck, de tweede voor Noor en de eerste plaats ging naar Nicky! Alle vier kregen zij een mooi 

Pietendiploma en een medaille. Ze waren erg blij, en mochten toen zelf popcorn maken bij het 
kampvuur. We hebben liedjes gezongen, gekletst en zijn toen maar richting bed gegaan.  
 

Woensdag was kerst! Aangezien de dag met regen begon, en we toch echt zwemmen en winkelen 
op de planning hadden staan, besloten we naar een leuk binnenzwembad te gaan. Toen we eenmaal 

aankwamen bij het zwembad, ons omgekleed hadden en binnen waren, bleek het ontzettend leuk te 
zijn! Met een grote glijbaan die over alle baden heen ging, een bubbelbad en een grote slinger die 
over het diepe bad heen bungelde vermaakten wij ons prima. 

Na een paar uur zijn we onze LUPA gaan eten en daarna 
omkleden om richting de stad te gaan. Toen we in de stad 
aankwamen spraken we met de meiden af om precies weer op 

hetzelfde punt af te spreken als waar we arriveerden. Na een 
tijdje winkelen zagen we elkaar weer terug voor de Jumbo. 
(alleen nu met een paar nagellakjes, lipglossjes en prulletjes 

rijker) Bij de Jumbo mochten de meiden met het afgesproken 
bedrag hun eigen avondmaaltijd samenstellen. Ze kwamen 
gelukkig terug met een schijf-van-vijf gerecht en natuurlijk 

een lekker chocoladetoetje. De meiden hebben alles voor 
zichzelf klaargemaakt (onder toeziend oog uiteraard) en wij 
dus ook. Na het avondeten hadden onze vriendelijke buren, 

leiding van een grote verkenner groep, voorgesteld om een 
bosspel samen te doen. We trokken met zijn allen het bos in 

voor een vernieuwd soort smokkelaartje. Elk kind krijgt een 
kaart met een bepaalde waarde, deze moet hij of zij ongezien en ongetikt aan de overkant zien te 
krijgen. Voor sommige was het net een beetje te spannend, maar toch ook weer heel leuk. Na 

terugkomst op het terrein was het al erg laat en zijn we lekker gaan slapen.  
 
Donderdag was het tijd voor Valentijnsdag! En hoe kun je de dag beter beginnen door uit de tent te 

stappen met een blauwe lucht èn zon! Dit was erg fijn 
aangezien we vandaag de fietshike zouden doen. Na het 
ontbijt had iedereen zijn uniform of groepsshirt aan met een 

rugzakje. Ze kregen een telefoon mee zodat ze ons konden 
bereiken, de kaart en een blad met alle posten. Marloes en 
Fleur fietsten vooruit zodat ze naar de posten konden fietsen 

om de meiden op te wachten. Het was een flink stuk fietsen 
(en verdwaald raken, maar dat hoort er eigenlijk een beetje 
bij..) maar wel een mooie omgeving. Ze werden op de posten 

ontvangen en hebben daar ook geluncht. Peter was na het 
vertrek van de meiden al begonnen met de grote dingen 
afbouwen op het terrein zoals de keuken (dankjewel Peter!) 

en hielp Daarna Fleur met het voorbereiden van het Captains 
Dinner. Toen de meiden terugkwamen stond bijna alles al 

klaar en konden ze zo aanschuiven. De gangen werden een 
voor een opgediend en we hebben tot laat zitten smullen.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na het avondeten werd er afgewassen en alvast wat voorbereidingen getroffen voor de volgende dag. 
Het kampvuur werd aangestoken en de laatste marshmallows werden perfect gemaakt. Na wat 

kampliederen zijn we naar bed gegaan omdat we er de dag erna erg vroeg uit moesten.  
 
Op vrijdag was het alweer tijd om naar huis te gaan. We werden allemaal vroeg wakker en hebben 

snel ontbeten. De slaapspullen moesten ingepakt worden, de tenten neergehaald en opgeborgen 
worden en het terrein geïnspecteerd. Na een paar uur hard doorwerken arriveerde het busje en kon 
die ingeladen worden. Na het inladen nog een controle van de kampstaf en we konden weer 

terugrijden naar huis. We kwamen rond 1 uur aan op de haven en hebben daar met hulp van de 
behulpzame ouders snel de spullen opgeruimd.  
Wij willen de meiden bedanken voor dit leuke en vooral gezellige kamp en ook de ouders die geholpen 

hebben. Wij hebben genoten! 
 

Met veel liefs,  
Marloes en Fleur, de padvindsters en Peter.   
 

 
Wist je dat… 

…De padvindsters beamboozle gespeeld hebben in de tent, terwijl ze zeiden dat ze zo moe waren en 
   vroeg wilden slapen? En dit in de auto trots vertelden. “Nu mag ik het zeggen want nu is het kamp 
   voorbij!” – Puck  

…Noor goed op de hoogte is over alle schoonheidsproducten en ze allemaal bij naam kent?  
…Puck en Nicky zich prima kunnen vermaken met een gezonde dosis fantasie en elkaar?  
…Emma dolenthousiast kan zijn als het over haar lieve poezen gaat? En ze ook goed na kan doen! 

…Dat niemand van tomaten houd? 
…Puck altijd taart lust? 
…Noor soms zo hard lacht, dat ze iedereen daarmee aansteekt?  

…Nicky bijzonder hard kan rennen?  
…Emma ochtendgymnastiek niet erg vind?  
…Noor de perfecte marshmallow maakt?  

…Puck twee jonge fans had?  
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit jaar was het kamp voor de verkenners nogal anders dan normaal. Gewoonlijk zitten we namelijk in 
een bosrijk gebied, zodat we lekker kunnen pionieren, hiken, fietsen, bosspellen en nog veel meer. 

Maar al sinds januari hadden we een hele unieke locatie op het oog. Namelijk het kabelterrein van 
Jisp. Dit is een klein eilandje in de buurt van Purmerend. We hebben het eilandje kunnen bemachtigen 
en gingen als leiding keihard aan de slag om een heel nieuw programma te maken voor op het water. 

 
Nadat we aan de verkenners hadden bekend gemaakt dat we op vikingkamp gingen, was het tijd om 
de kampborden te schilderen. Dit jaar hadden we de Dorito Dragons, de Blood Beards en het Verenigd 

Duisternis. De leiding gaf al enkele subtiele hints over het kampterrein, maar toch was het nog 
ontzettend spannend totdat we eenmaal op zaterdag ochtend vertrokken. 
 

Op de vrijdag avond voor vertrek werden alle spullen ingeladen. Niet in de vrachtwagen zoals 
voorgaande jaren, maar in de aanhanger. Dit omdat het eiland niet super groot was, en alles moest 

per boot naar de overkant. Dus eenmaal alles 
ingeladen in de aanhanger, ging iedereen weer terug 
naar huis om nog een laatste keer goed te slapen 

voordat het kamp zou beginnen. 
 
Op zaterdag ochtend was het eindelijk zover! Het 

zeil van ons Vikingschip en de kamptotem lieten we 
zien en iedereen was meteen al in de stemming. De 
aanhanger was al een uurtje onderweg en 

uiteindelijk was bij ons ook iedereen ingeladen en 
dus tijd om te vertrekken. 
Na een gezellige tocht, waarbij iedereen benieuwd 

was hoe het terrein eruit zou zien, kwamen we aan.  
Martijn en Calvin waren al een keer heen en weer 
geweest met een aantal spullen en die kwam net weer terug. Dus vrolijk stapten we allemaal aan 

boord van de boten en gingen we naar het eiland. Daar aangekomen was het dolle pret, het eiland lag 
er prachtig bij, de tenten lagen klaar om te worden opgezet en het zonnetje straalde goed. Dus snel 

de tenten opzetten en een frisse duik nemen. Alles verliep soepeltjes en toen de keukens ook stonden 
was het tijd om lekker te relaxen op het water. Autoband opblazen en genieten. Martijn had ook een 
autoband meegenomen. Deze was alleen in de vorm van een reddingsvlot met alle survival snufjes die 

erbij horen. Ook hartstikke leuk natuurlijk. Na een goede maaltijd, gekookt door de verkenners, was 
het tijd voor een lekker warm kampvuur. Het vuur stond aan en er werd verteld wat we gingen doen. 
Daarna hadden we allemaal een stammetje gekregen van ongeveer de grootte van een mok. Hier 

gingen we namelijk houten bekers van maken. Dus toen eenmaal het vuur goed warm was werden de  
kooltjes eruit gehaald en op de stammetjes gelegd. En dan moet je blazen en blazen en blazen totdat 
het stammetje begint te smeulen. Dit blijf je steeds doen totdat je dieper en dieper in het stammetje 

komt. Dan moet je even de as en de kolen eruit 
schrapen en dan kan je weer van voor af aan 
beginnen. 

Voordat we er erg in hadden, was het alweer 
bedtijd. Snel de tanden poetsen en het bed in 
duiken, want de volgende dag zou weer een erg 

drukke dag worden. 
 
Zondag 

Al vroeg kraaiden de kraaien (in het thema van de 

Vikingen hè). Slaperig kwamen de eerste hoofden 

de tenten uit om zich te wassen en echt wakker te 

worden.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na een goed en stevig ontbijt was het tijd voor het ochtendspel. Omdat we op een eiland zaten 
moesten we natuurlijk leren varen. Zo zijn we lekker het water op gegaan met de canadese kano’s. 

Leren manoeuvreren en een balspel op het water verder, was het alweer lunchtijd. 
Hierna gingen we door met het handelsspel. Want wat willen Vikingen graag? Inderdaad, ze willen de 
wereld overheersen en alles plunderen wat er te plunderen valt. Zo waren er dus verschillende landen 

op het eiland. En alle verschillende landen hadden verschillende prijzen voor grondstoffen. Door te 
dobbelen werd de prijs bepaald. Langzaam maar zeker kochten de patrouilles dorpen, steden, wegen, 
havens en uiteindelijk vertrokken ze naar een nieuw continent. 

Na veel onderhandelen, chanteren en omkopen was bijna iedereen bij het andere continent. 
Een goede maaltijd later, gingen we door met het lasergamen op het water. Dit was een variant op 
smokkelaartje en dan ook nog eens op het water! Extra moeilijk dus! De ‘douane’ die in het midden 

voerden, moesten de rekensommen oplossen die aan de zijkant van de boten van de smokkelaars 
hingen. Was dit geraden dan moesten de smokkelaars terug. Kwamen ze succesvol aan de overkant 

verdienden ze daar punten mee. 
Na een nattig maar leuk spel was iedereen moe en zochten we snel de warme slaapzak op. 
 

Maandag 
De volgende dag was een heerlijk rustige dag. Na een ontbijtje in 
eigen keuken gingen we in alle rust werken aan onze lunch. We 

gingen namelijk vissen. Overal op de steiger werden de hengels 
uitgegooid en werd er gewacht totdat de vissen zouden bijten. Al 
snel had Jona bijna beet. Maar de vis was hem net te snel af. 

Kort daarna had Simon beet! succesvol werd hij met de vis op de 
foto gezet en nadat het haakje was verwijderd werd de vis weer 
terug gezet. Toen was het weer even wachten. Tijdens het 

wachten moesten de verkenners nadenken over wat ze mee 
zouden nemen naar een onbewoond eiland. Sommigen zouden 
hun broertje of zusje meenemen. Anderen kozen voor hun 

computer. En zelfs de hond ging mee! 
Plots had Hugo beet, deze vis was nog een stukje groter dan die 

van Simon. Ook Hugo ging trots op de foto met zijn vis en ook 
die werd terug gezet in het water. 
Marcel kwam even later aan met de verse vis van de visboer. Nadat het kampvuur goed warm was, 

gingen we de vis schoon te maken. Onder leiding kon iedereen zijn eigen vis fileren. Dus de kop eraf, 
de graat eruit en dan lekker kruiden en op het vuur. Na een half uurtje had iedereen zijn eigen visje 
klaargemaakt en waren de eerste al aan het smikkelen. Toen iedereen klaar was met eten werd er 

nog een duik te genomen en was het even van de vrije tijd genieten.  
 
Dinsdag 

De volgende dag stond er een lekker actief 
spel op de planning. Martijn heeft het 
welbekende bordspel ganzenborden 

omgetoverd tot een levend ren je rot spel. 
Over een groot deel van het eiland hingen 
allemaal vakjes verspreid. Elk vakje had een 

opdracht. Dit kon zijn dat je moest gaan 
knutselen, een aanvalskreet moest 
bedenken, en ga zo maar door. De 

verkenners waren weer lekker creatief dus de 
meest fantastische kunstwerken werden 

geknutseld en de raarste kreten werden 
verzonnen. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

En dan dames en heren. Het project waar we al lange tijd mee bezig zijn geweest. Zoals iedereen wel 
heeft gemerkt zijn we de maanden voor kamp bezig geweest met het verzamelen van 1,5 liter 

sappakken. Uiteindelijk hebben we een goeie 220 pakken bij elkaar verzameld! Elke patrouille kreeg 
een berg pakken en gingen aan de slag. Met een rol ducktape en een snel geschetst ontwerp stortte 
ze zich op de pakken. Na toch nog enige discussies over het ontwerp kwamen er langzaam maar 

zeker creaties uit, die wel iets weg hadden van een boot of vlot. Helemaal top! Want dat was namelijk 
ook de bedoeling van het hele project. Een drijvend iets maken om op te varen op de wilde zeeën.  
 

Toen de deadline eenmaal voorbij was werden de boten 
naar de kade gedragen. Vederlicht als ze waren werd de 
eerste ter water gelaten. Nadat hij was gedoopt met een 

plens water was het tijd voor de wedstrijd. Iemand uit 
de patrouille moest zo snel mogelijk naar de overkant 

van het water en terug. Alle drie de boten hadden het 
gered. Helaas niet allemaal zonder enige schade. Maar 
al met al was het een heel leuk project, en wie weet. 

Misschien gaan we het vaker doen! 
Na heerlijk zelfgemaakte hamburgers als avondeten, 
speelden we een avondspel wat al een paar keer was 

opgeschoven door het weer. Terwijl we met de 
verkenners aan het Vikingen (weerwolven) waren, 
waren Martijn en Marcel het avondspel aan het uitzetten. Overal rond het eiland waren drijvende 

kistjes in het water gelegd met lampjes eraan bevestigd. Uit alle kistjes mocht je als patrouille een 
steentje pakken met een aantal punten. Ook waren Martijn en Marcel in een kano aan het rondvaren. 
Zij waren de tikkers, en als je werd getikt moest je een steentje inleveren. Na dit grote kat en muis 

spel op het water, met mooie lichtjes, ging de tijd toch sneller dan verwacht. Dus snel weer het bedje 
in op naar de volgende dag. 
 

Woensdag 
De volgende dag zou een gezellige dag 

worden. Na het ontbijt zijn we terug naar 
vaste land gevaren en zijn we in de auto’s 
gestapt. De helft ging alvast lopen, en de 

andere helft werd al richting de stad 
gebracht. Want zoals elk jaar gingen we 
ook dit jaar naar de stad. Eenmaal daar 

aangekomen gingen we in groepjes onze 
eigen gang om wat leuks te kopen. Na 
een uurtje kwamen we weer samen en 

gingen we naar de supermarkt zodat de 
verkenners per patrouille hun eigen 
avondeten voor die avond konden kopen. 

Na de hele winkel twintig tot dertig keer door te zijn geweest, had iedereen zijn avondeten bij elkaar 
gezocht. Hebben we dat ook weer gehad! 
Nadat we kort op de parkeerplaats een lunch uit het vuistje hadden gehad gingen we naar het 

zwembad, weer lekker fris worden en een paar baantjes trekken. Binnen gingen de verkenners met 
z’n 8en tegelijk van de glijbaan. Ondanks dat er toch echt bordjes hingen dat je maar met 1 iemand 
tegelijk mocht. Alleen Leon heeft zichzelf verwond, maar verder verliep alles soepeltjes! 

Eenmaal weer terug op het kampterrein werd er direct druk gekookt en gebakken. Zozo, dat ruikt 
lekker hoor! Na een geweldig diner en een lekker toetje als afsluiting, kwam de nodige afwas. Daarna 

gingen we de kennis van onze verkenners te testen. Elke patrouille kon in elke ronde een 
afgevaardigde sturen om mee te doen aan de quiz.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deze quiz bestond uit de meest uiteenlopende onderwerpen. Van scouting, tot natuur. En van media 
tot de feestdagen. Na veel te hebben geleerd, en leuke dingen te hebben gehoord waren we best 

moe en liepen we richting onze bedjes. We kwamen nog wel achter een nieuwe kleur: schimmel. Maar 
toen zat het er toch echt op, snel de tanden poetsen en hup, het bed in! 
 

Donderdag 
Eenmaal wakker was het tijd voor een primeur in 
onze verkenner geschiedenis. We hadden namelijk 

een heuse kanohike! Nadat we al de hele week 
hebben kunnen oefenen, deden we nu een 
meestertest. De patrouilles kregen een kaart van 

het gebied waar ze alle coördinaten in moesten 

tekenen. Nadat die op de kaart waren gezet, 
konden de eerste kano’s al het water in om te 

vertrekken. Vol goede moed voerden ze weg 
richting de eerste posten. Al snel kwamen ze aan 
bij een picknicktafeltje waar Youri te vinden was. 

Hier konden ze even een kwartiertje rusten om 
daarna weer door te kunnen. Routes werden opnieuw onder de loep genomen om te kijken wat nou 
sneller was. Nog net binnen de tijd kwamen ze bij Siward en later Marcel aan. Na een lunch kregen ze 

de volgende posten. Die werden snel ingetekend en ook toen gingen ze vol goede moed op weg. Niet 
wetend dat ze nog een behoorlijk stuk moesten varen. Zonder klagen voerden ze allemaal door. Na 
nog een kwartiertje rust bij Calvin en Martijn was het tijd voor het laatste stuk van de route. Zonder 

blaren op de handen, want daar hadden ze de handschoentjes voor, kwamen ze juichend aan op ons 
kampterrein. Na een rustige avond met weer een potje Vikingen, was het weer tijd om het bed in te 

duiken. De volgende dag zou namelijk weer een zware dag worden! 
 
Vrijdag 

Slaperig gingen de eerste oogjes open en kwamen de eerste hoofdjes de tent uit. Na het ontbijt 
begonnen we aan de sportdag. In de ochtend was de sportdag individueel, en na de lunch was het de 
spannende ontknoping van de patrouillestrijd. Want alle drie de patrouilles hadden bijna evenveel 

punten op het scorebord staan. Dus de patrouille die de sportdag zou winnen, die zou een enorm gat 
kunnen slaan op het scorebord waardoor je al bijna zeker was van de kamptotem! 
We begonnen met vier individuele onderdelen. Als je aan het plunderen was moest je af en toe 

natuurlijk een vijand bewusteloos slaan, of gooien. Zo hadden we 

het ‘bijl werpen’. Ook moest je vliegensvlug kunnen rennen om de 

schat te pakken en weer terug in je boot springen. ‘De sprint’. Je 

moest een scherp oog hebben om alles te kunnen zien wat er 

gebeurde tijdens het plunderen. ‘Het boogschieten’. En je moest 

natuurlijk oersterk zijn om een grote schat te kunnen dragen. ‘Het 

emmer dragen’. Na deze onderdelen was het tijd voor een toernooi. 

Er kwamen twee verkenners tegenover elkaar te zitten in een kano. 
De wedstrijd was om elkaar uit de boot te gooien. Leon was 

uiteindelijk de winnaar. Na de lunch gingen we door met de 

sportdag in patrouilles. Eerst het ‘sokken stelen’, daarna het 

‘kanslozen’ het uiteindelijk de ‘zwemestafette’. Uitgeput waren de 

verkenners klaar voor het Captains Dinner. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marcel had die hele dag al stad en land afgereisd om alle ingrediënten te vinden voor alle 
voortreffelijke gerechten. 

Toen was de tijd daar. De dappere Vikingen waren tijdens hun laatste plundertocht omgekomen en 
stapten nu in de boot naar het Valhalla. Hier zouden ze er namelijk achter komen of ze naar de hemel 
of naar de hel zouden gaan. De heerlijke gerechten waren als volgt: Een heldere geest, de helle 

hoorn, het schild van eer, een gebroken hengel, bloederig slagveld, verzameld wrakhout, het nieuwe 
continent, kostbaar handelswaar, de geplunderde schatten, de verboden vruchten, het Vikingschip, 
Brein brei en het zwarte gat. Tegen het eind begon het te regenen en besloten we om maar lekker 

vroeg naar bed toe te gaan na deze heerlijk geslaagde maaltijd in het Valhalla. 
 
Zaterdag 

De volgende dag was toch echt de bewuste 
zaterdag! De dag dat we naar huis zouden 

gaan. Zeer moe maar zeer voldaan reden we 
weer terug naar de Lange haven waar we 
enthousiast werd begroet door alle ouders en 

alle andere scoutingleden. 
 
Bedankt voor weer een geweldig zomerkamp! 

En op naar volgend jaar! 
 
Groetjes van de verkenners en de leiding. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Wat?  Wanneer? 

 

Fotomiddag 05 september 2015 

Opening speelpolder Schiedam 13 september 2015 

Scout-in 18 t/m 20 september 2015 

Brandersfeesten 27 september 2015 

Overvliegen Bevers, Welpen, Kabouters 03 oktober 2015 

EOL (Explo Oriëntatie Loop) 10 t/m 11 oktober 2015 

Jota-Joti 16 t/m 18 oktober 2015 

Activiteit Natuurspeelplaats Bijdorp 07 november 2015 

GOH (Gezins Oriëntatie Hike) 07 t/m 08 november 2015 

Bever-Doe-Dag 12 december 2015 

Geen opkomst (kerst) 26 december 2015 

Geen opkomst (Nieuwjaar) 02 januari 2016 

 


