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De nieuwsgierigheid voor het avontuur begon al (meer dan) een week voordat we 
echt op kamp gingen, we maakten toen een groot 3D aquarium in ons lokaal. We 

knipten allemaal mooie fantasie vissen en plakten die in het water. Wat zou dit toch 
met volgende week te maken hebben?   
 

Zaterdag 
Eindelijk was het zo ver, als eerste van de FLG gingen wij op zomerkamp! In het 
pinksterweekend van 14 t/m 16 mei vertrokken wij op zaterdagochtend vanaf het 

station. Iedereen had er veel zin in en nadat alle spullen in het busje zaten, namen 
we afscheid met een hoop kusjes en knuffels. Handjes vast en daar gaan we dan! 
We staken het plein en de fontein over, op naar de bus. Maar wacht eens even, wat 

drijft daar nou? Dat lijkt wel flessenpost! Anne pakte de fles uit het water en haalde 
daar een brief en een speurtocht uit. 

Van wie zou het zijn? Eerst moeten we even rennen voor de bus, 
maar toen we eenmaal zaten bleek dat de brief van Neptunus 
kwam, de koning van de zee. Hij vraagt ons de fotospeurtocht te 

volgen, naar een gebouw waar we wel kunnen logeren dit 
weekend. Dat heeft hij mooi geregeld! 
Aangekomen in Den Haag, aten we ons lunchpakketje op en 

begonnen we aan de speurtocht. Het waren wel 2 A4’tje vol met 
foto’s, dat is vast lang lopen!  

Na een paar uurtjes zagen we 

een heel blauw gebouw in de 
verte. Dat moest het vast zijn, Koning Neptunus houdt van blauw. 
Sterre, Ikki en kokkie waren er al, zij lieten ons het gebouw zien en 

daarna speelden we in de speeltuin voor de deur, tot het eten klaar 
was. Op het menu stonden aardappeltjes, worstjes en 3 soorten 
groente, dat mocht je kiezen. Toen het toetjes-tijd was, vertelde de 

kookstaf dat zij onderweg hier naartoe even bij het strand zijn 
gestopt. Daar vonden ze nog een fles die op de fles van vanochtend 

leek! Ze hebben het voor de zekerheid meegenomen, want ja hoor, 
er zat een brief in! Neptunus legt uit dat er een probleem is onder 
water, er zijn te veel vissers in omloop en daardoor raakt de zee 

leeg. Hij vraagt ons of we willen helpen de vissen te zoeken en weer 
naar zee te brengen. Natuurlijk doen we dat! Maar hoe?   

Eerst leggen we onze bedden klaar en dan verzamelen we bij het kampvuur. Bas stelt voor om 

flessenpost terug te sturen, dan gooit hij die straks 
weer in zee. We moeten Neptunus vertellen dat we 
willen helpen, en vragen wat we dan moeten doen. Zo 

dat is klaar, nu genieten we nog even van het vuurtje 
met wat heerlijke marshmallows, voordat je ons bedje 
opzoeken. 

 
Zondag 
Het was nog maar nèt licht buiten en de eerste oogjes 

gingen al open. Sterre wist het nog te rekken tot 
07:00u, maar daarna was het echt wel tijd om op te 
staan. Na een smakelijk ontbijtje was iedereen erg 

nieuwsgierig of we al antwoord terug hadden van 
Neptunus. Daarvoor moesten we bij het strand gaan 

kijken, maar hoe komen we daar? 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bas had gisteravond een oud visnet gevonden en heeft daar stukjes van in de bomen gehangen, om 
de weg weer terug te vinden. Deze stukjes kunnen we nu natuurlijk weer volgen! Eens zien wie de 

beste speurvis is… 
We maakten een leuke wandeling door de duinen en eindigde bij het strand, wow wat waait het hard! 

De golven lieten enorme vlokken schuim achter in 

de branding, er zat dus niets anders op dan daar 
doorheen te banjeren op zoek naar een fles!  Ja 
gevonden! Christian kwam trots met de vieze fles 

aanrennen. Snel keken we wat er in stond, Rebbel 
las de brief voor: ’’Fijn dat jullie mij willen helpen! 
Ik heb de vissen betoverd zodat ze in 

speelgoedvissen veranderen zodra ze door een 
visser zijn gevangen. Hierdoor zullen de vissers ze 

weggooien, want daar hebben ze niets aan. Als 
jullie deze speelgoedvissen kunnen vinden en weer 
terug naar zee willen brengen, veranderen ze weer 

in echte vissen! Alvast bedankt, Neptunus’’ 
Spannend! We houden onze ogen dus open voor 

nep-vissen. En voor schelpjes, want Sterre zei dat we  een aantal mooie mochten meenemen voor die 

middag. Met volle zakken liepen we weer terug naar het gebouw. Eenmaal daar schoven we aan voor 
een speciale lunch in thema: spongebob-tosti’s! Jummie! 
Tussendoor een rust uurtje en daarna weer wakker worden aan 

de knutseltafel. We schreven kaarten naar huis en knutselden 
onze eigen schatkistjes met de verzamelde schelpen. 
 

De avond brak aan en het was alweer de laatste! Captain’s diner 
stond op de planning. We vulden de tijd in de speeltuin en met 
het zoeken van nep-vissen, totdat we aan tafel konden. Er 

werden een hoop nep-vissen rondom het gebouw gevonden! 
Maar toen verscheen daar het menu, we konden aan tafel! 

In een mooi in onderwaterthema omgetoverd lokaal -met ons 
eigen knutselaquarium aan de muur- werd ons het volgende 7-
gangen menu voorgeschoteld:  

 
1. Diepzee onderzoek  (groentesoep) 
2. Zeevaarders   (brood met groente mast) 

3. Pinguïn kust   (pasta met pinguïn snoepjes) 
4. Oester met parel  (gelatine met snoepje) 
5. Octopus in zeewier (knakworst met spaghetti) 

6. Fruitvis   (mandarijn in de vorm van een vis) 
7. De schat   (ijsje met dubbele bodem) 
 

Hierna was het tijd om uit te buiken! Maar de kinderen gingen 
snel weer op visjes jacht en de leiding deed de afwas en maakte 
kampvuur. Niet veel later vonden we de kampvlag in de 

speeltuin! Neptunus had een mooi zelfportret gemaakt en er 
stond ‘onderwaterkamp 2016’ op. Nadat er weer een aantal nep-
vissen waren gevonden, kwam iedereen in de kampvuurkuil 

zitten. Hier aten we de overige knakworstjes op -de gene die 
nog ruimte in de buik hadden dan- en daarna gingen we tandjes 

poetsen en naar bed. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De verhaaltjes die werden voorgelezen waren uiteraard ook allemaal in thema, ‘de mooiste vis van de 
zee’ beleefde leerzame avonturen. 

 
Maandag 
We konden zowaar wat uitslapen vandaag! Om 08:00u was 

iedereen wakker en bezig zich aan te kleden. 
Even later lag op de ontbijttafel wat lekkers op ons te 
wachten, een gekookt eitje, jum! Na dit zondagsontbijt 

vielen onze ogen op het plafond. Wat hing daar nu ineens 
aan? Het was een visnet vol met blauwe ballonnen! Toen 
iedereen stond, lieten Ikki en Sterre het net vallen, waaah 

een heuse ballonnenzee! Dolle pret in de 
onderwaterwereld!  

Na dit feestje pakten we onze tassen in en ruimde we het 
lokaal op. Daarna speelden we buiten een aantal 
spannende smokkel spellen. Eerst met water en toen met 

goudvissen. De zon scheen heerlijk en iedereen deed erg zijn best. Van Ikki en Kokkie kregen we een 
lekker bakje met fruit en daarna speelden we weer verder buiten en vonden we nog wat visjes. 

 
Als laatst moesten we de tassen naar het busje sjouwen, 
goh wat is 20 meter ver met zo’n zware tas!  
Helaas was het alweer zo ver: we gingen terug naar huis. 
Kokkie pendelde de eerste groep met de auto naar het 
station, terwijl Sterre het gebouw afsloot. Daarna vertrok de 

tweede groep en reed Sterre in het busje langs zee om de 
vissen weer terug naar Neptunus te brengen, voordat ze ook 
naar Schiedam kwam. 

 
Vanwege een klein -ik moet plassen, 
dus we moeten uitstappen en de 

volgende bus nemen- probleempje, 
kwamen we iets later aan dan 
gepland. Maar dat gaf gelukkig niet, 

want iedereen was dolblij om elkaar 
weer te zien! 
 

Toen we langs de fontein renden, zagen we in onze 
ooghoeken weer een fles drijven. Een laatste 

boodschap van Neptunus! Alleen zat deze kurk wel 
erg strak. 
 

Daar had Christian een oplossing voor: glas kan kapot. 
Twee seconden laten visten we de brief tussen de 
scherven uit en lazen we hoe dankbaar Neptunus ons 

was voor de hulp. Ook zaten er mooie 
kampaandenkens in de fles en iedereen kreeg er 
eentje mee. 

 
We willen iedereen bedanken voor dit gezellige kamp!   
 

Groetjes van Bas, Rebbel en Sterre 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wist je dat… 
 

 
 
 

 
 
 

…Diego zijn 
pyjama bij het 
thema paste? 

…Rebbel niet 

weet of God 
tatoeages 

heeft? 

…Twan het 
visjes zoeken 

het leukst 
vond? 

…Bas een 
dalmatiër op 
een fietsje 

heeft gezien? 

…Anne de 
slimste 

techniek bij het 
smokkelspel 

had? 

…Christian het 
binnenhof van 

Den Haag 

‘kneitervet’ 
vond? 

 

…Damiën 

complimenten 
geeft als je 

klaar bent met 

poepen? …Sterre ’s ochtends 
bij de kinderen ging 
liggen om te zorgen 

dat iedereen nog 
even door kon 

slapen? 

…Julian het tikkertje 
spelen, kampvuur, 
marshmallows en 

de speeltuin 
allemaal even leuk 

vond? 

…Myrthe erg goed 
sprokkelhout voor 
het kampvuur kan 

zoeken èn 
dragen? 

…Onze koks 
’’het lekkerste 
eten ooit’’ voor 

ons hebben 
gekookt? 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej hej!  (ja, zo doen Zweden dat) 
wij zijn dit jaar dus naar Zweden geweest met de explorers. Maar 

ja, daar kom je niet zomaar even, de eerste twee dagen hebben 
wij dan ook voornamelijk in de auto besteed, we hadden een 
mannenbusje (plus Gijsje)  en de auto van Mathieu, een BMW, 

oftewel een Blik Met Wijven. Natuurlijk ook heel gezellig, mee 
blèren met de muziek, films kijken achter in de bus, Gijsje die vijf 
hele zure snoepjes in haar mond stopt en knus onder een dekentje 

zitten omdat je het koud hebt... En vergeet natuurlijk niet de vele 
stops om eventjes te plassen, of zoals Joy, om van de picknicktafel 
af te vallen, omdat ze werd gekieteld.  

 
Ondertussen hebben we ook overnacht net over de grens in 

Denemarken, in Kolding (Bjert). Op ons mooie plekje hebben we 
lekkere spagiatella gegeten uit de pan en knus met z’n allen in drie 
tentjes geslapen (lekker warm). De volgende dag kwamen we dus 

een beetje duf maar toch enthousiast aan in Norraryd, Zweden, 
waar we in eerste instantie niet de eigenaresse Ursula aantroffen, 
maar een briefje met Mathieu’s naam die op de deur was geplakt. 

We hadden een heel mooi terrein vlak naast het meer, inclusief de 
saunaboot, kantine, kampvuurplek, picknicktafels en natuurlijk het 
sanitairgebouwtje.  

 
De eerste twee dagen hebben we dus vooral veel gereden en verkend, en vergeet niet: de finale van 
het EK kijken in de kantine. De derde dag hebben we vooral uitgerust en nog meer verkend: we 

hebben een geocash gevonden bij een hééél gammel bruggetje, lekkere blauwe bessen geplukt en er 
een crumble taart van gemaakt, en bij ons smokey kampvuur gezeten waardoor we smokey bacon 
werden.  De volgende dag hebben we gegorgewalked, normaal doe je dat door een rivier, maar 

omdat het soms best hard regende en we überhaupt geen beekje konden vinden, zijn wij lekker door 
het bos gelopen rondom het grote meer waaraan we zitten. En ondertussen hebben we vier 

geocashes gezocht, maar helaas maar twee gevonden... ’S avonds hebben we lekker gegeten, en 
weer een taart (APPLE CRUMBLE!!) gemaakt en bij het kampvuur gezeten. 
 

Woensdag zijn we naar het IKEA museum gegaan, 
daar hebben we geleerd waar de naam IKEA 
vandaan komt (een afkorting voor Ingvar Kamprad 

Elmtaryd Agunnaryd, de initialen van de bedenker, 
en van de plek waar hij opgroeide). En hoe oud we 
ook mogen zijn, IKEA-ballenbak balletjes door een 

buis laten blazen, blijft gewoon heel erg 
vermakelijk.  
 

Donderdag hebben we een soort van speleo 
gedaan: normaal doe je dit klimmen etc. in een 
grot, maar nu hebben we het op ons terrein 

hoog in de bomen gedaan, ook heel leuk 
natuurlijk. We hadden gewone parcours omhoog 
en omlaag maar er waren ook twee kabelbanen, 

allemaal gemaakt door Marcel. Na deze 
vermoeiende, maar toffe dag  kwam een nog 

vermoeiendere dag...  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

We hebben toen ons eigen vlot gemaakt van touw, boomstammen, banden en body boards. Dit 
gedeelte ging heel goed, we hadden een super sterk vlot gemaakt. Het peddelen echter ging wat 

minder... Omdat we echt niet vooruit kwamen, zijn we uiteindelijk allemaal gaan zwemmen, en dit 
voor twee en een half uur lang. Moe maar voldaan kwamen we eindelijk aan bij het kampterrein, waar 
we gelukkig lekkere soep en broodjes kregen en ook nog lekkere curry gegeten hebben. Maar 

helemaal gezond kwamen we er waarschijnlijk niet van af: ik denk dat we allemaal wel een klein 
trauma aan waterlelies hebben overgehouden en Simon zelfs pijnlijke kramp in zijn kuit... Zaterdag 
hebben we het dan ook allemaal wat relaxter gedaan. We zijn naar Växjö gegaan, de hoofdstad van 

Småland, de provincie waarin wij zaten. Hier hebben we rondgelopen, geshopt en natuurlijk lekker 
gegeten.  
 

En toen waren we dus alweer op de helft van ons kamp, 
maar,  gelukkig ook nog de andere helft te gaan! Zondag 

hebben we lekker heel de dag gefietst, alhoewel een 
paar fietsen het soms begaven. Gelukkig was het weer 
wel lekker en zo hebben we wel meer dan vijftig 

kilometer gefietst, zonder gewonden. De volgende dag 
hebben we het weer wat rustiger aan gedaan, maar toch 
wel sportief: gehandicapte sportdag stond op het 

programma. Aan het begin van de ochtend moest 
iedereen uit een pan zijn handicap grabbelen en met 
deze handicap de rest van de dag de spellen spelen. Zo 

waren er mensen die achteruit moesten praten of lopen, 
hinkelen, er waren gespalkte benen en armen, handen vastgebonden, mensen die niks mochten 
zeggen, sommige die alleen op handen en knieën/voeten mochten lopen en andere die hun bril af 

moesten of met een afgeplakt oog rond moesten lopen.  Dit allemaal terwijl we gingen frisbeeën, 
voetballen en parcourtjes afleggen, wat natuurlijk heel wat hilarische momenten opleverde. 

 

Moe van deze twee actieve dagen, zijn we dinsdag naar het 
Älgenpark (elandenpark) gegaan en natuurlijk niet te vergeten: 

Marcel was jarig! Nadat hij cadeautjes had gekregen bij het ontbijt, 
hadden we ook nog een taart en heel veel ballonnen voor hem toen 
we aankwamen bij het park. Nadat we deze lekker opgegeten 

hadden, zijn we op elandensafari geweest: in ons busje en onze auto 
reden we door een soort bos heen en hebben we gelukkig best veel 
elanden kunnen zien. Eentje likte zelfs zowat het busje! Ook hebben 

we bizons en kleine elandjes 
gezien, waarmee het doel van 

het kamp (elanden spotten) was bereikt. Nadat er nog wat 

werd geshopt en gekocht in de souvenirshop (voornamelijk 
elandsokken) zijn we terug gegaan naar het kampterrein en 
hebben we die avond weer heel lekker gegeten. De leiding had 

voor ons gekookt en zo lag er van alles op de barbecue: 
worstjes, hamburgers, zalm, witvis, noem maar op. Ook was er 
lekkere sla en aardappelsalade en veel bijzondere sauzen, zelfs 

een chocolade-chilipeper saus...  
 
Woensdag hebben we weer wat actievers ondernomen: we zijn 

gaan klimmen etc. bij een rotswand. Middenin het bos had 
Marcel weer een paar touwen voor ons opgehangen, en zo 

hebben we de hele middag lekker kunnen klimmen en afdalen.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verder hebben we ook even rondgelopen in deze mooie omgeving en zo ook nog twee geocaches 
gevonden. 

 
En donderdag was het alweer zover: we 
moesten beginnen met opruimen. Maar 

voordat we hieraan begonnen, hebben we 
lekker rondgedobberd op het meer en zijn 
we naar sharknado gezwommen: een grote 

steen in het meer, beschilderd als een grote 
haai. Nadat we deze hadden bereikt en er 
natuurlijk ook een selfie mee hadden 

gemaakt, zijn we terug gezwommen en 
moesten we toch echt beginnen met 

opruimen. 
We hebben de ene partytent opgeruimd en 
iedereen heeft ook zijn tas weer ingepakt. 

Natuurlijk hebben we die avond ook nog 
even lekker bij het kampvuur gezeten, nadat we pannenkoeken gegeten hadden, aangezien dit 
waarschijnlijk de laatste keer zou zijn dit kamp. En Simon maakte voor de laatste keer dit kamp 

precies dezelfde foto van het meer. 
 
De volgende ochtend waren we al weer om half zeven wakker, om alles op te ruimen. Nadat we dit 

allemaal gedaan hadden zijn we weer de auto ingestapt, op weg naar Nederland. En die nacht hebben 
we lekker overnacht op een mooie Duitse camping, bij Bremen. 
Eigenlijk moeten we ook nog even vertellen over de oorlog die plaatsvond tussen Casper en de 

leiding, dus in het kort: theedoekgevechten tijdens de afwas; mega harde smacks met onder andere: 
handen, takken, een koekenpan, de blauwe dildo van Casper en een spatel die door een smack op 
Mathieu’s kont gebroken is. Casper was zeer verbaast dat je de spatel afdruk niet kon zien op z’n bil. 

Verder waren er meerdere wapenstilstanden, het gebruik van (witte band met gele/bruine slip) 
ka-ra-té-skills, en natuurlijk heel veel foute grappen. 

 
En toen was het toch echt zover: de laatste dag was aangebroken. ‘s Ochtends vroeg zijn we weer 
richting Nederland vertrokken, met lekkere verse broodjes van de bakker in onze rugzakken hebben 

we weer het hele stuk gereden, naja, de achterbank sliep vooral... Terug bij het troephuis hebben we 
gauw alles opgeruimd en weer schoongemaakt voor volgend jaar. Waarna we allemaal thuis natuurlijk 
eerst weer heerlijk hebben gedoucht, 

zonder opeens onder het koude water 
te staan en heel de tijd de knop in te 
hoeven drukken. En wat slaap hadden 

we ook wel in te halen, na alle kapotte 
en lekke matjes. 
 

Maar al met al, en ik weet eigenlijk wel 
zeker dat ik namens alle explorers en 
begeleiding spreek, was het een super 

gezellig, leuk en vooral heel grappig 
kamp, en kijken we allemaal al weer uit 
naar volgend jaar! Bedankt iedereen! 

 
Groetjes Britt, Julie, Joy en gijsje, 

namens alle explorers! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Als je genoten hebt van ons kampverslag kun je onderstaande vragen zo beantwoorden. 
Denk je dat je alles goed  hebt?  Stuur dan je antwoorden op naar exlorers@scoutingflg.nl 

 
1. Wie had de eerste pleister nodig?  
2. Hoe heet de snee op Caspers borst? 

3. Vanaf welk jaar zijn bizons seksueel actief? 
4. Wie is het meest verbrand/bruin geworden? 
5. Waar stond de afkorting BMW voor op kamp? 

6. Wie waren de mini-Marcels? 
7. Wat wordt je als je in de rook zit van het kampvuur? 
8. Wat wilde Casper het liefst zien in het algenpark? 

9. Wie heeft er als enige regen gehad op de fiets? 
 
 

 
 

 
 

Kamp quotes: 

 
Stefan:  Mag ik de melk..........hagelslag? 

Joy:    Echt waar?!? Nee, maar serieus? 
Gijsje:   Er zit een rots in m’n voet! / Oh jeetje ik heb 
   een sneetje. 

Gijsje:   Kabelbaan (elektriciteit paal en draad) 
Allen:   TACK! (bedankt in het Zweeds) 
Simon:   Kunnen we een keertje buiten eten? 

   Gaan we vandaag naar buiten? 
Julie:   Ja zo wordt ik egaal bruin... Naja, zo blijf ik 
  egaal wit eigenlijk… 

Joy:  Ik had het echt perfect warm gewoon vannacht, want ik had een lange mouwen thermo shirt 
aan, en m’n onesie, naja eigenlijk een babyrompertje weet je wel, maar dan met benen...en 

armen... Ohjaa, en sokken, hele dikke en ik had ook een extra fleecedeken! 

 

Casper: Over muggenzalf: aii ik vind het echt naar 

    winegums smaken. 
Casper: Groen van pinksteren 
Gijsje:    Auu, ik heb pijn aan m’n gaatje! (Over een 

   wondje in haar voet)  
   Nee, ik zat met Simon te spelen. 
Casper: Ik heb de witte band, ka-ra-té! 

Julie:    Het Algenpark 
 
- Heb je niet genoeg aan één poes, Britt? 

- Lennert, ben je je schoenen vergeten? 
- Kijk Casper, kan je toch nog elandenballen zien! 

Kamp bijnamen: 

 
Marcel: opa, farfar 

Stefan: steef 
Mathieu: gewoon speciaal 
Casper: Caspert, Kjesper, 

Krasper, Prince Caspian 
Jeremy: J-J Binx, Jeremiah 
Simon:  Simoff, Stokvis, 

Symon, leo 
Kevertjes: mini-Marcels 
 

 

 

Lennert: Lennert Pieter 

Nathan, LPN, Lennie, Lennert 
de Rennert, Lennert de 
Zwemmert, Lennert de 

Kennert, Lennert de Scannert 
 
Julie: Joelie 

Joy: Joystick, Joaii 
Gijsje: Gijs, Guus 
Britt: Brittany Bo ‘voer me’ de 

Jong, oma, poezenvrouwtje 

 

Kamp geluiden: 
 
Nouuuuuuu   Prrrrr 

Auuuuu   Hahahhahahah 
Iiiiiiiie    Aaaaahhh 
Neeeeeee 

Nog wat 
woorden: 
 

Miniputter 
 

Chewbac 
 
De Allah-

Ahkbar-
boks 
 

 
 
 

 
 
 

de Black-
Mamba-
boks 

 
en de 
 

 Kaneel-
Thee-boks 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zaterdag 9 juli 2016 
Middag 

De kinderen zijn op de Lange Haven vol spanning ingestapt in de auto’s die ons naar het 
kampgebouw brengen. Waar gaan we heen? Op het kampgebouw in Geldrop aangekomen gaan we 
als eerste even de lunchpakketjes opeten, lekker picknicken in het gras. Daarna wordt de slaapzaal 

ingericht. Alle matjes en slaapzakken worden uitgerold en iedereen heeft zijn plekje gevonden. De 
rest van de middag zijn de kinderen druk bezig met het bouwen van hutten en het verkennen van het 
kampterrein. 

 
Avond 
Na de eerste keer corvee, lopen we met z’n allen richting het 

bos. In het bos lopen/rennen allerlei rare personen (robot met 
kortsluiting bijvoorbeeld) rond die de kinderen moeten zien te 

vinden en dan raden wat ze zijn. Hebben ze het goed dat 
ontvangen ze een puzzelstukje. Als alle personen zijn gepakt is 
de puzzel compleet, waar ligt de schat? Die lag in de 

openhaard, vol met spekjes. En daarna gebeurde er nog iets 
raars, maar dat lees je morgen. 
 

Zondag 10 juli 2016 
Ochtend 
De leiding hield haar adem in, hoe vroeg zouden de kinderen wakker worden na de eerste nacht 

slapen op kamp? Ze hadden zelf  weinig hoop dat hun wekker eerder af ging dan de kinderen wakker 
werden. Maar alle welpen en kabouters sliepen nog als roosjes. Langzamerhand kwam daar 
verandering in, nu was het kamp echt begonnen: het eerste ontbijt, de eerste inspectie en ook het 

eerste lunchzakje.  
Het thema van het kamp was nog niet helemaal 
duidelijk, iedereen is nog steeds een beetje verward 

van de gebeurtenissen van gisteren. Na het 
avondspel kwamen we namelijk een man tegen bij 

het kampgebouw, hij nam ons mee naar een boom 
in het bos. Deze boom was in tweeën gespleten en 
er lag glas overal rondom. De man vertelde dat hij 

een zandloper had gekregen, maar deze bij de boom 
had laten vallen. Hierdoor was er een scheur in de 
tijd ontstaan, supergevaarlijk! De man, die zich 

voorstelde als Jaco, was bereid door deze scheur te 
treden en door de tijd te gaan reizen. Dit was 

noodzakelijk omdat alle andere scheuren in de tijd, die ook waren ontstaan bij het incident, moesten 

worden gedicht. Want stel je voor dat er slechteriken uit het verleden naar onze tijd komen om te 
spoken?!  
Jaco had wel onze hulp nodig. Als hij in een bepaald 

tijdperk een tijdscheur ging dichten moesten de 
kinderen die dag leven in de stijl van datzelfde 
tijdperk, dit zodat de tijdscheur in onze tijd open zou 

blijven. Anders zou Jaco natuurlijk nooit meer terug 
kunnen keren naar zijn eigen tijd! 
Vandaag kregen we van Jaco een brief, dat hij de 

scheur dicht in de toekomst. Hij geeft ons de 
opdracht een tekening te maken van hoe wij denken 

dat de toekomst eruit gaat zien. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Middag  

Het grote buitenbad van Geldrop werd vandaag bestormd door onze scouts. Van de hoge duikplank 

werd veelvuldig gebruikgemaakt. Er werd gezwommen, er werden boekjes gelezen en zandkastelen 
gebouwd. Met een hoogtepunt van 31 graden hebben we ons de hele dag vermaakt en de 
zonnebrand was niet aan te slepen. 

Op de terugweg naar het kampgebouw zagen de kinderen aan de overkant van het meer ineens een 
vreemd persoon staan. Deze had een toga aan en stok in zijn hand, hiermee zwaaide hij wild om zich 
heen, schreeuwende. Wie is dit?? Het leek wel een Griek. 

 
Avond 

’s Avonds hadden Akela en Hathi ineens een raar hoedje 

opgezet, een hoedje uit de toekomst! Het spel van 
vanavond was een grote quiz, een quiz waarmee de 

wereld kon worden gered! Slechte wolken 
overschaduwden de aarde, door de quizvragen goed te 
beantwoorden konden deze worden weggespeeld en was 

de wereld weer schoon. 
 
Maandag 11 juli 2016 

Ochtend  
Vandaag leefden we in Middeleeuwen. Jaco stuurde ons wederom een brief bij de boom. Hij was 
gevangengenomen en vroeg ons om een mooi gedicht te schrijven. Als hij een mooier gedicht zou 

voorlezen dan degene die hem gevangen had genomen zou hij worden vrijgelaten! 
Het eerste spel van vandaag was levend stratego. Een bekend spel in het thema van de dag. Er moest 
vandaag alleen niet worden gezocht naar een vlag maar er moesten aanvallen worden gedaan op het 

kasteel van de tegenstander totdat alle levenspunten op waren. 
 
Middag 

Omdat het superwarm was vandaag was het tijd 
voor de watermiddag. Dit was een postenspel, zo 

was er een post waar je met water muziek kon 
leren maken, een post waar je water met een soort 
waterleiding moest verplaatsen naar de overkant, 

en een post waar een mijnenveld van 
waterballonnen was gecreëerd . Natuurlijk werd 
deze middag afgesloten met een groot 

watergevecht. 
 

Avond  

Vanavond was het tijd om kaarten te schrijven naar huis, 
ook belangrijk natuurlijk. De kaarten waren in thema: een 
konijn met een klok, een tijdlijn en een zandloper. 

Iedereen heeft zijn/haar best gedaan om mooie verhalen 
en anekdotes te schrijven aan hun ouders (zelfs de 
leiding!).  

’s Avonds kregen we weer een brief bij de boom. Jaco had 
de gedichtenwedstrijd gewonnen. Hij had zijn vrijheid 
teruggewonnen en een mooie vlag gekregen. Bij de brief 

had hij het verliezende gedicht bijgevoegd, zowel in het 
nieuw- als het oud-Nederlands, nou dat was zeker een 

slecht gedicht! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toen het donker was geworden had Wam het kampvuur aangestoken, supergezellig! Bij de vrolijke, 
warme vlammen hebben we toen Weerwolven van Wakkerdam gespeeld.  

 
Dinsdag 12 juli 2016 
Ochtend  

’s Ochtends vroeg naar de stad. Rena wilde weer een nieuw vosje 
voor haar verzameling, de jongens wilden een stuiterbal en de 
meiden spullen om mee te tekenen. Met ieder vijf euro op zak 

gingen we richting het centrum. Over lange fietspaden en drukke 
wegen kwamen we aan bij het doel, hierna werden de winkels in 
groepjes bestormd. Er werd veel gewikt en gewogen, hoe krijg je het 

meeste en het leukste voor het minste geld? Zelfs de bak met 
spullen bij de Blokker die waren gelabeld met ‘kabouterprijzen’ 

waren niet goed genoeg voor onze meiden. 
Qua thema zijn we vandaag in de Gouden Eeuw. Jaco zit op een 
schip en heeft scheurbuik, de kinderen hebben hem genezen door bij 

de boom fruit neer te leggen; het medicijn tegen de ziekte. De Griek 
hebben we vandaag gelukkig niet meer gezien! 
 

Middag  

Na een extra lang rustuurtje is het tijd voor het V.O.C handelsspel. Drie leiders werden omgetoverd 
tot handelaren in specerijen, die zij verhandelden op hun eigen schip. De kinderen gingen in groepjes 

met hun schepen op weg om zoveel mogelijk geld te 
verdienen. De prijzen van de handelswaren verschilden elke 
ronde dus je moest goed opletten waar je winst kon behalen. 

Af en toe waren er grote tegenslagen. Zo was er bijvoorbeeld 
een storm die de schepen beschadigde, dit moest natuurlijk 
worden gerepareerd. 

 
Avond  

Superlaat in de avond, na het eten van 124 pannenkoeken, 
vond het laatste spel van de avond plaats. Hiervoor moesten 
we naar het bos. Het bekende ‘sluipiesluip’ in Gouden Eeuw 

thema was wederom een succes! Raksha de zeevaarder 
bewaakte vanuit een boom zijn schat. De kinderen speelden de 
Engelsen en moesten zijn goudklopjes zien te stelen. Maar, als 

Raksha met de zaklamp scheen en de goede naam noemde van het kind, was hij/zij af. Hathi had 
ridderkleding meegenomen, die kon mooi worden gebruikt als vermomming! De meest originele 
vermomming was zonder meer die van Mathis: hij sloeg huiden om zich heen en deed al kruipend een 

schaapje na. 
 
Woensdag 13 juli 2016 

Ochtend  

Vandaag was Jaco in de prehistorie, dit liet hij ons 
weer met een brief weten. Om te kunnen overleven 

moest hij een speer maken. Zo kon hij samen met 
de andere mannen op jacht. Er was alleen één 
probleem: hij wist niet hoe! Gelukkig wisten de 

kinderen wel hoe je stokken moest slijpen en 
iedereen ging op zoek naar een mooie tak.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Middag  
Omdat we vandaag in de prehistorie moesten leven 

hadden Marala en Sona een speurtocht in het bos 
uitgezet. Deze was speciaal gemaakt voor ‘jagers en 
verzamelaars’. Van tevoren kreeg iedereen zijn eigen 

knapzak, vroeger zwierven de mensen namelijk van plek 
naar plek en dan is het handig als je wat spullen kan 
meenemen en onderweg ook dingen kan verzamelen. 

Dat was dan ook precies de bedoeling: om de zoveel 
posten bevond zich een speciale verzamelpost. Een 
stukje folie om een plantje gaf aan dat er in de buurt iets 

te eten te verzamelen was.  
Na een tocht van ongeveer 4 km kwamen we aan bij de 

lunchpost; hier mochten alle lekkernijen worden 
opgegeten. Onderweg waren er pinda’s , tomaatjes, 
bananen, appels en wat te drinken verzameld. Nadat 

alles lekker was opgesmikkeld zetten wij de tocht voort 
terug naar het kampgebouw. Al met al een superleuke 
tocht (met niet te veel regen). 

 
Avond 
Vanavond stond in het teken van oefenen voor de bonte 

avond en douchen. Iedereen ging schoon naar bed. 
 

Donderdag 14 juli 2016 

Ochtend 
De tijd van de Grieken was aangebroken. En de 
Grieken doen in hun vrije tijd aan sport, en niet 

zomaar sport: de Olympische Spelen. Veel sporten 
uit die tijd worden nu nog steeds beoefend, zo ook 

vandaag. Er was discuswerpen, hardlopen, sumo 
worstelen en nog veel meer georganiseerd. Niet alles 
was bij de kinderen bekend (was is een discus? Dit is 

toch een frisbee?), maar het werd snel aangeleerd. 
Ook zijn er groepsspellen gespeeld waaronder het 
alom bekend ‘muurzitten’ en ‘boompje verwisselen’. 

Middag 
Jaco had een ideetje, een idee dat ons enorm zou helpen. Omdat hij vandaag in de tijd van de 
Grieken was, zou dit het perfecte moment zijn om de boze Griek terug te sturen naar zijn eigen tijd. 

Hierna kon hij dan snel de tijdscheur daar dichten. De 
Griek had ons al een brief gestuurd: hij dacht dat wij de 
zandloper hadden en hij wilde dat wij die aan hem 

gaven. Gisteren hebben wij van Jaco een replica van de 
echte, stukgevallen, zandloper gekregen. Er werd 
besloten om de Griek hiermee te lokken, hij wist 

namelijk toch niet dat deze eigenlijk nep was. ’s Avonds 
is een groepje terug gegaan naar de boom, en 
inderdaad: de zandloper was weg en de toga van de 

Griek werd gevonden. De Griek is door de tijdscheur 
gevallen en komt hopelijk nooooit meer terug! 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avond 
Tijd voor een feestje! De kinderen hadden voor vanavond een act voorbereid, dit jaar was er: een 

goochelshow van Merijn en zijn lieftallige assistente (met nepbaard) Luka, een gevecht, een uitleg 
over Romeinse oorlogsformaties van Delano, moppentappers en een turnact van de meiden. Hierna 
hebben we marshmallows gemaakt boven het vuur in de kampvuurkuil en uit volle borst liedjes 

gezongen uit de liedjesbundel. 

Vrijdag 15 juli 2016 
Ochtend 

In de tijd van de Oorlogen moest er goed worden getraind. 
Je moest vroeg opstaan, je snel klaarmaken en vooral NIET 
ZEUREN. Als de trompet gaat spelen zal u snel uw ogen 

uitwrijven en binnen tien minuten in volledig uniform buiten 
in rusthouding staan. Hierna zullen de officier en 

commandant u opdrachten geven en u zal deze, ongeacht 
hoe belachelijk ze lijken, uitvoeren.  
Na het ochtendmaal moet u zich begeven naar het bos, om 

te spelen. Speel goed, speel eerlijk, en speel bovenal 
sportief. De regels waren niet altijd duidelijk voor iedereen, 

maar als het er maar goed uitziet hè. En de vlag op tijd wordt gevonden. Dan is het middageten zeer 

verdiend. 
 
Middag  

Een scoutingkamp is niet compleet zonder een echte 
‘scouting middag’. Vandaag hebben de kinderen geheimtaal 
geschreven met citroensap, de kaart van Geldrop en 

omgeving goed bestudeerd, zelf vuur en popcorn gemaakt in 
de kampvuurkuil en geoefend voor het knopeninsigne. Er 
werd veel vooruitgang geboekt in het ontwikkelen van deze 

vaardigheden. 
 

Avond 

Op de laatste avond namen prof. P. Lof en 
P. Lons ons mee naar hun tijdreismachine. 

Met een druk op de knop gingen er lampjes branden en draaide het computerscherm alle kanten op. 
Nadat iedereen drie keer naar rechts was gedraaid begon de machine te werken en kwamen we aan 
in een ander tijdperk. De kookstaf kan heerlijk koken in alle tijdperken! 

 
Zaterdag 16 juli 2016 
Zaterdag hebben we alles opgeruimd, ontbeten, groepsfoto’s 

gemaakt en toen kwamen de ouders ons alweer ophalen. 
Om één uur waren we weer terug op de Lange Haven voor 
de afsluiting met een kamplied. 

 
We hopen dat jullie het kamp net zo leuk vonden als wij! 
Voor nu wensen we iedereen een geweldige vakantie toe en 

we hopen iedereen weer fris en fruitig terug te zien bij de 
seizoensopening! 
 

Groetjes van de staf, 
Marala, Hathi, Raksha, Akela, Sona, Chil, Drintel, Wam  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reis door de tijd – Kamplied 2016 
(Melodie: Smurfenlied) 

 
Wij gingen reizen door de tijd, 
En raakten daardoor Jaco kwijt. 

 
Dorian’s glimlach was er wel, 
Speelde dodo in het spel. 

 
Morgan wordt wel erg graag nat, 
Is niet bang van een spat. 

 
Linda slingert graag heen en weer, 

Maakt een ratslag keer op keer. 
 
Wie hangt er net zo graag in de ringen, 

Geen twijfel mogelijk, dat is Inge. 
 
Merijn die was de generaal, 

Tikte de tegenstanders allemaal. 
 
Mathis die wil graag leiding zijn, 

Over een paar jaar vinden wij dat pas fijn. 
 
Ellen is een knuffelaar, 

Het momentje stilte was speciaal voor haar. 
 
Leah die heeft mooi lang haar, 

Na een uur was haar vlecht pas klaar. 
 

Quirijn ging in de stad helemaal los, 
Met het “nenenenene” knuffeltje was hij de klos. 
 

Delano waarschuwde Jaco op tijd, 
Was zijn zaklamp altijd kwijt. 
 

Norah is een vlotte meid, 
Haar mondje mag er zijn op zijn tijd. 
 

Anouk praat alleen over katten en konijnen, 
Kan als eerste naar dromenland verdwijnen. 
 

Luka zag óveral de Griek, 
10 keer in 1 minuut was de piek. 
 

Damon is een goede eter, 
Valt soms over zijn eigen veter. 
 

Rena kocht alweer een vos, 
Was wat banger in het bos. 

 
 

Lonneke is een avonturier, 

Maakt met iedereen veel plezier. 
 
Wam is een echte pyromaan, 

Alle speren gingen naar de maan. 
 
Chil was vrijdag Professor Plons, 

Ze zorgde heel erg goed voor ons. 
 
Drintel was er de eerste dagen bij, 

Van fiches knippen werd ze heel erg blij. 
 
Raksha was er voor de eerste keer, 

De kinderen vonden jou een toffe peer. 
 

Hathi roept heel vaak de horde, 
Zorgde dit kamp voor de orde. 
 

Akela moest ook in dit lied, 
Meer verzinnen kunnen wij niet. 
 

Sona’s bed was gelijk al lek, 
En haar krullen zijn te gek. 
 

Marala drinkt echt heel veel fristi, 
Ze heeft een camera, kijk daar is die. 
 

Eric loste alles op, 
Het kamp vonden wij echt helemaal top. 
 

We hadden met jullie een leuke tijd, 
Nu snel douchen, da’s een feit 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vandaag bezorgt de postbode in totaal 45 brieven en 

ansichtkaarten bij het kindertehuis. In het huis zijn vier 
groepen. Het toeval wil dat alle vier de groepen post 
ontvangen. Elke groep krijgt echter twee keer zoveel post als 

de vorige groep. 
Hoeveel post heeft elke groep apart ontvangen? 
 

 
 
 

 
Tim en Tom hebben allebei een paar tientjes op zak. Op 

straat vinden ze een biljet van 20 euro. Tim zegt tegen 
Tom: ”Geef dat geld maar aan mij, want dan heb ik 
twee keer zoveel geld als jij!” Waarop Tom zegt: ”Nee 

joh, als ik het neem, hebben we juist allebei evenveel!” 
Hoeveel geld heeft Tim en hoeveel geld heeft Tom, 
zònder de gevonden 20 euro? 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nadat we T-shirts prachtig hadden gebatikt, waren de kampvoorbereidingen echt van start gegaan. 
Achter de schermen was de leiding al langere tijd bezig met het kamp maar nu mochten eindelijk ook 

de padvindsters en verkenners weten wat het thema van dit jaar zou zijn. 
Tijdens het openen van de opkomst kwam Levi een brief tegen. Na de brief te hebben voorgelezen 
was het duidelijk. We moesten voor -een beetje een gekke- professor zijn tijdmachine uitproberen... 

We waren dus zijn levensechte proefkonijnen. Spannend! 
 
Vol inspiratie en creativiteit gingen ze allemaal 

in hun eigen patrouille/ronde aan de slag voor 
een mooie kampnaam en -vlag. 
Aan het eind van die opkomst waren de 

vlaggen al goed opgeschoten en waren de 
namen bekend. Dit jaar zou de strijd om de 

kamptotem namelijk gaan tussen de “Tic Tac’s”, 
“Te Mooi Voor Tijd” en de “Back To The Future Squad”. Ook werden de padvindsters en verkenners 
aan het denken gezet. Wat heb ik allemaal nodig om verschillende gerechten te koken op kamp? 

Want net als alle andere jaren gaan ze allemaal zelf koken in hun zelfgemaakte keuken. Na kort 
overleg en alles te hebben verzameld stonden er 3 volle keukenkisten klaar vol met alles wat ze maar 
nodig zouden kunnen hebben. Ook de tent werd nog een laatste keer nagekeken of alles erbij zat, 

hamers, stokken, grondpennen en haringen. Nadat alles compleet was werd alles verzameld in het 
beverlokaal. Daar stonden ook al allerlei dingen die de leiding al had klaargezet. Het speelmateriaal, 
Donald Duck’s, en vele andere nog onbekend uitziende voorwerpen. 

Toen was het eindelijk de vrijdag voordat we vertrokken. Vol spanning kwamen alle padvindsters en 
verkenners de tassen en fietsen inleveren. De vrachtwagen zou namelijk eerder vertrekken dan de 
auto’s. 

 
Het is eindelijk zaterdag! 
We vertrekken. Alle ouders krijgen nog een laatste knuffel 

en dan is iedereen zover. De vrachtwagen is met Piet en 
Marcel al vertrokken. Onrustig zoeken we allemaal een auto 

plekje uit. En we zijn weg! Vertrokken naar het zomerkamp 
van 2016. 
Dit jaar is het zomerkamp op het “Scouting terrein - het 

Naaldenveld” in de buurt van Aerdenhout. Nadat wij zijn 
aangekomen worden al enkele broodjes opgepeuzeld en 
maakt iedereen zich klaar voor het sjouwen en het 

opbouwen van het kampterrein. Jaaa, daar is de 
vrachtwagen! De kleinere aanhanger wordt er naast gezet 
en het overladen kan beginnen. Eerst alle zware spullen 

zodat de tenten enzo al kunnen worden opgebouwd. Wij 
staan op het veld “Berg & Dal”, ik zal jullie verklappen: Het 
veld doet zijn naam eer aan! Nadat we een rondje liepen 

met de padvindsters en verkenners mogen de PL & RL 
(Patrouille Leider/Ronde Leider) de plekken kiezen waar zij 
hun week de tent willen neerzetten. Na een korte discussie 

zijn de plekken gekozen en begint iedereen met het 
opzetten van de tent.  
Ook de leiding zit niet stil! Twee helpen de kinderen met de 

tenten, drie zorgen ervoor dat de leidingtenten en keuken 
staan, en twee zijn bezig met een nogal eigenaardig uitziende constructie. Nadat alle tenten zijn 

opgezet en toch ook de keukens bijna zijn afgemaakt is het al tijd voor het avondeten. We konden 
nog niet zelf gaan koken in de keukens dus heeft Peter het avondeten verzorgd. Broodje Paddo. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een oud recept wat eigenlijk een heerlijk broodje is, vol met gehakt, groenten, en extra veel saus. 
Lekker hoor! Na een rondwandeling en een lekker vuurtje kwamen we er eindelijk achter waar Marcel 

en Ivo de hele dag aan hebben gewerkt. 
Het is namelijk de tijdreismachine van de gekke 
professor waarover we het al eerder hebben gehad! 

Deze gekke professor, Raymondo Maufraisi 
Sterrenvendelia, heeft ons gevraagd zijn machine te 
gebruiken om een schat te vinden uit de VOC tijd. 

De schat van een grote zilvervloot. 
Een voor een mogen alle padvindsters en 
verkenners over de brug en door de tijdreismachine. 

De instructie zegt niet precies hoe de machine werkt 
en dat we pas de volgende dag, wanneer we wakker 

worden, weten of het allemaal is gelukt.  
Dus snel de tandjes poetsen en het bed in! 
 

Na een heerlijke eerste nachtrust in de tenten werden we wakker door een raar geschreeuw. De 
tenten werden overvallen door indianen! Wat een kabaal! Het lijkt net alsof ze op oorlogspad zijn. De 
slaap werd uit de ogen gewreven en iedereen begon aan het ontbijt. 

Ook was het nu wel redelijk duidelijk dat we waren aangekomen in de tijd van de indianen. 
Na het ontbijt zijn de laatste dingen van de keukens afgemaakt en zijn we een groot 
Slingerdeslampamspel gaan spelen. Overal op het veld hingen genummerde briefjes met een vraag 

erop. Bij elk antwoord stond een letter en werd je doorgestuurd naar een volgend nummer, en bij het 
volgende nummer kreeg je weer een letter, mits je de vraag goed beantwoordde. Wanneer je alle 
vragen goed had moest je gaan puzzelen met de letters en daar zou je dan een zin uit krijgen. 

Fanatiek rende iedereen heen en weer en net voordat het lunchtijd was wisten de meesten wat het 
antwoord was. Hartstikke actief dus! 

Na een heerlijke eerste lunch in de eigen afgemaakt 

keukens was het tijd voor een iets serieuzer onderdeel. 
We gingen 3 kleine samenwerking spelletjes spelen. 

Spinnenweb: Iedereen moest door een ander gat naar 
de andere kant van het spinnenweb zonder dat je het 
spinnenweb aanraakte. 

Het stokje: Iedereen moest samen een stok op een 
gestrekte vinger leggen en de stok langzaam laten 
zakken zonder dat het contact werd verloren tussen de 

vinger en het stokje. (erg uitdagend!) 
En de knoop: Elke patrouille/ronde mochten met 3 
touwen een zo moeilijk mogelijke knoop maken zonder 

het touw los te laten. En een ander groepje moest de 
knoop eruit halen. 

Na elk spel ging iedereen in zijn eigen keuken zitten en mocht je aan elk lid van je patrouille/ronde 

een veer geven en daarbij een tip en een top erbij vertellen. Soms was dit nog moeilijker dan 
gedacht, maar uiteindelijk werden er toch mooie leerzame dingen gezegd en had uiteindelijk iedereen 
een prachtige hoofdtooi! 

(De leiding liep al de hele ochtend rond met een mooie hoofdtooi, en dit wilde natuurlijk iedereen.) 
 
Na even lekker vrije tijd te hebben gehad was het tijd om voor de eerste keer in onze eigen keuken te 

koken. We moesten even wennen aan de keuken, maar daarna werden er toch heerlijke gerechten 
neergezet. Maar zoals we hebben gemerkt deed de tijdreismachine het nog niet helemaal goed. Dus 

hebben we de machine hoger gehangen zodat hij misschien nu wèl goed is afgesteld. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iedereen ging weer door de machine heen en daarna gingen we rond het kampvuur zitten. Het 
bekende weerwolven spel werd erbij gepakt en gespeeld. Daarna ging iedereen de tandjes poetsen en 

lekker naar bed. 
 
De volgende ochtend werden we wakker door een stoet mensen die langsliepen.We kwamen er later 

achter dat Cleopatra naar haar piramide werd geleid. Samen met haar slaven ging Cleopatra de 
piramide in en verdween om nooit meer terug te keren... Na een stevig ontbijt ging iedereen zich 
klaarmaken voor de loophike. 

Rugzak om, water, kompas, snoepjes mee en ze zijn klaar om te 
vertrekken. Marcel deelt de routeboekjes uit en het eerste 
groepje ging er al vandoor. 

Na vele kilometers en vele verschillende routetechnieken komen 
de groepjes een voor een aan bij de lunchpost. Hup, twee 

boterhammen naar binnen en weer verder! 
Kort daarna komen we aan bij een restaurantje, daar kan even 
worden gerust voordat de padvindsters en verkenners de 

“Sahara” moeten oversteken. Dat is een erg warm stuk de heide 
rond. Her en der konden wilde herten worden gespot en zelfs af 
en toe een oer-os. Erg spannend dus! 

Uiteindelijk komt iedereen vermoeid aan op het kampterrein en 
heeft iedereen lekker wat tijd voor zichzelf. Daarna is het alweer 
tijd om te koken. Alweer werden er mooie gerechten neergezet, 

zonder hulp van de leiding! (Dus ouders, ze mogen zelf thuis 
ook wel af en toe voor jullie koken hoor!). 
Toen was het tijd om al die vieze padvindsters en verkenners 

eens onder de douche te zetten. Een voor een kwamen ze weer onder de douche vandaan, en schoon 
dat ze waren! Kort daarna begonnen we met kaarten schrijven richting het thuisfront. Ook werden de 
eerste kaarten al ontvangen! Wat een genot. Omdat het toch een zware dag was geweest zijn we wat 

vroeger naar bed gegaan. Maar eerst weer opnieuw door de tijdreismachine. Want vandaag waren we 
uitgekomen bij de Egyptenaren, maar we moeten natuurlijk naar de VOC-tijd. Snel over de 

tijdreisbrug en daarna door naar bed. 
 
Toen iedereen wakker werd keken ze vreemd op. De leiding liep namelijk rond met een VR-Bril. Iets 

later hoorde iedereen dat we zijn aangekomen in het jaar 2068. In 2068 leeft iedereen alleen nog 
maar in een Virtuele Realiteit. Door de VR-Bril op te zetten kon je dus alles bedienen door er gewoon 
naar te kijken en het op die manier aan te klikken. Want ja, bewegen en zelf kijken is zooooo 2016! 

Toen iedereen eenmaal wakker was zette 
ze hun VR-Bril op en begon de dag met 
een Virtueel ontbijt. Daarna was het tijd 

voor een activiteit. In 2068 waren namelijk 
een paar grondstoffen erg zeldzaam. Zo 
moesten ze elektriciteit, water en benzine 

gaan smokkelen. Wie het meest kon 
smokkelen had natuurlijk gewonnen. Maar 
dat moest iedereen natuurlijk wel doen 

met zijn VR-Bril op! Op deze manier was 
het net wat spannender en ook meteen 
een stuk moeilijker! Na succesvol alle 

grondstoffen te hebben gesmokkeld was 
iedereen wel weer in voor een virtuele 

lunch. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit jaar was de sportdag levensecht! De games die wij in 2016 spelen zijn in 2068 levensecht. Zo 
speelden we levensechte Angry Birds, Guitar Hero, Just Dance, Call of Duty en het zwaartekrachtspel. 

Eenmaal uitgespeeld hebben we nog even gerelaxt en daarna begonnen we aan het virtuele diner. 
De padvindsters en verkenners vonden dat we vandaag de andere kant op door de tijdreismachine 
moesten gaan. Want steeds gingen we van links naar rechts, dus proberen we van rechts naar links. 

Het was het proberen waard… En zo gezegd zo gedaan, we gingen de tijdreismachine door en daarna 
naar het avondspel. 
In 2068 zijn alle padvindsters en verkenners natuurlijk 50 jaar ouder dan dat ze nu zijn. We gaven ze 

bij dit spel de kans om zelf hun leeftijd te kiezen. Namelijk met levend stratego! Bij deze versie was de 
overgroot opa het sterkste, en liep het van ouders naar tiener naar baby. Heerlijk in de schemer 
bovenop de berg speelden we een aantal keer totdat de glow-in-the-dark-vlaggen waren gevonden. 

Snel weer terug naar het terrein en lekker weer bij het vuur. De marshmallows en mariakaakjes 
werden tevoorschijn gehaald en al snel werden er prachtige goudbruine marshmallows opgepeuzeld. 

Erg lekker!  
 

Toen wij de volgende ochtend wakker werden 

schrokken we erg van een Alien die rondliep en 
iedereen liet schrikken. Al gauw merkten we dat de 
alien geen kwaad deed dus konden we rustig 

opstaan en ontbijten. Na het ontbijt hebben we 
onze dag rugzak om gedaan en zijn we op de fiets 
gestapt naar het centrum van Haarlem. Eenmaal 

daar aangekomen was het tijd om in groepjes 
zonder leiding rond te lopen en te winkelen. Nadat 
iedereen weer terug was op het verzamelpunt, 

fietsten we door naar het zwembad om een heerlijk 
frisse duik te nemen. Eerst ons lunchpakketje 
opeten en daarna omkleden! 

 
Regels werden overtreden (ja, we waren aan het rennen), duikbrillen werden afgepakt, glijbaan werd 

ruim benut… En we sloten af met een paar potjes “Antenne” (voor vragen over dit spel kan je bij 
Marcel terecht, wij begrijpen het ook niet helemaal). 
Weer helemaal schoon geweekt stapten we op de fiets richting de supermarkt. Want vanavond 

mochten alle padvindsters en verkenners -met budget- zelf boodschappen doen voor het avondeten. 
Ze konden helemaal zelf verzinnen wat ze gingen koken en hoe ze het gingen klaarmaken. Door iets 
te maken zonder commentaar van de leiding, kwamen er hele creatieve dingen tevoorschijn die ook 

veel met het thema te maken hadden! Zo kwam er een vliegende schotel (donut) voorbij vliegen, en 
kon je bij de andere een levenselixer drinken 
(crystal clear). Genieten dus! Nadat alles was 

schoongemaakt en afgewassen gingen we nog het 
wel bekende spel “SluipieSluip” spelen. Bovenop de 
berg zat Marloes met allemaal steentjes om haar 

heen. Elke kleur steen had een andere waarde, en 
wanneer je zonder dat Marloes wist wie je was 
boven kwam, mocht je een steentje meenemen. 

Kleren werden gewisseld, schoenen werden geruild 
en men kroop over de grond om bovenop de berg 
te komen. Nadat het spel afgelopen was werden de 

punten geteld en die zouden meetellen voor de 
kamptotem! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plots werden wij de volgende ochtend wakker gemaakt door 3 wel erg vreemde wezens. Ze leken wel 
op mensen maar droegen alleen een lendendoekje. Ze konden niet praten maar maakte alleen rare 

dier-achtige geluiden en schreeuwden de hele tijd. Ook waren ze heel verbaasd over het wij er uit 
zagen en wat wij allemaal bij ons hadden. Wat bleek, we waren terecht gekomen in de Pre-historie… 
Wat een Ramp! We waren veel te ver terug in de tijd gegaan! 

Na een smakelijk ontbijt was het tijd om te handelen. Het grote handelsspel was in een pre-historie 
vorm gegoten en de padvindsters en verkenners moesten creatief gaan werken om de grootste clan 
te krijgen. Door te handelen konden ze vuren, jachtgebieden, hutten, waterputten en nog veel meer 

bouwen. Hoe beter het handelen ging en hoe groter je werd, des te meer punten kon je verdienen. 
Maar om de spanning erin te brengen liep er ook een 
struikrover rond. Als je werd getikt moest je een lootje 

trekken en het lot zou beslissen wat er zou gebeuren. 
Iets inleveren, ontsnappen of straftijd. Van alles was 

mogelijk! Na een kleine drinkpauze werd het nog 
spannender. De handelsposten waar werd gehandeld 
begonnen de groepjes op te lichten. Stiekem brachten ze 

namelijk valse grondstoffen in het spel die niks waard 
waren. Iedereen begon steeds beter op te letten en ook 
probeerden ze met elkaar de valse grondstoffen te ruilen. 

Maar gelukkig duurde het niet lang voordat zelfs de bank 
werd opgelicht! Na een hoop te hebben gebouwd was de 
winnende groep bekend en aten we onze lunch. 

 
Daarna gingen we ons pas echt gedragen als holbewoners... 
Er waren namelijk verschillende workshops waar je aan kon 

deelnemen. Wanneer jouw patrouille/ronde alle workshops 
goed had gevolgd was het je gelukt om je avondeten te 
verzorgen.  
Zo moest je namelijk pijl en boog schieten/speerwerpen. 
Door een bepaald aantal punten te scoren kon je een kip 

verdienen. Daarna moest je gaan zorgen voor vuur. Eerst 
langs de workshop houthakken om te zorgen voor brandhout, 
en daarna door naar het vuur maken. Tegelijkertijd moest de 

kip worden gevuld met groentes en aan het spit worden 
geregen. Ook werden er ondertussen door de leiding 
aardappeltjes gemaakt in de Dutch Oven. Om te smullen! 

Tijdens het wachten totdat de kip gaar was (en dat duurde 
wel even) moest er natuurlijk ook worden gezorgd voor een dak boven het hoofd voor de nacht. 
Iedereen mocht namelijk lekker buiten slapen in de wel bekende “friettenten”. Ze werden opgezet met 

takjes als haringen, bomen als tentstokken en gevlochten planten als touwen. Iedereen was laaiend 
enthousiast en ging aan de slag. 
Na dit onwijs gave avondeten ruimden we de 

spulletjes op, om daarna na te genieten bij het 
kampvuur. We speelden een potje weerwolven en 
liepen toen weer door de tijdreismachine heen. Nu 

moeten we toch wel echt in de goeie tijd terecht 
komen hoor. Want anders lukt het allemaal 
misschien niet meer... 

 
Toen de ogen op vrijdag ochtend open gingen 

werden we gewekt door de roep van de uitkijktoren 
op ons schip. “Schip Ahoi” hoorden we. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gelukkig waren we vandaag aangekomen in de tijd van de VOC! 
Lekker ontbijten en de dag kon beginnen. Vandaag moesten de padvindsters en verkenners op de 

“stalen rossen” (fietsen) handelen met nieuwe continenten. Ze moesten namelijk net als alle schepen 
vroeger van bestemming naar bestemming fietsen met verschillende specerijen. Aan de hand van een 
kaart waar ze zelf alle coördinaten in moesten tekenen konden ze de juiste weg vinden en konden ze 

succesvol handelen. Verschillende specerijen werden vervoerd. Van koffie tot suiker, en van rijst tot 
zeepsop. Over prachtige wegen en langs mooie 
plekken gingen de groepjes van post naar post.  

 
Langs het strand en door de duinen gingen de 
groepjes weer terug richting het kamp terrein.  
Eenmaal aangekomen was het even ontspannen en 
daarna weer aan de slag. De grote patrouille tenten 

moesten namelijk worden afgebroken en de keukens 
waren ook niet meer nodig. De laatste avond zou 
iedereen namelijk weer lekker in de friettenten slapen. 

Onder het genot van een snoepje en wat te drinken 
gingen ze aan de slag. Al snel was alles afgebroken en 
kon iedereen zich klaar gaan maken voor het 

welbekende Captains Diner! 
 
Alle voorgaande tijdreis momenten gingen we naar bed wanneer de tijd veranderde. Dit keer zouden 

we wakker zijn op het juiste moment. De tijdreismachine stond nu op de grond en toen we er 
doorheen gingen kwamen we terecht in het “zwarte gat”. De vlaggen van elke patrouille hingen er en 
ook de kamptotem met het scorebord was aanwezig. Erg spannend! Toen het eerste gerecht kwam 

werd het duidelijk dat we met de gerechten alle tijdsperken opnieuw zouden beleven totdat we 
hopelijk weer in 2016 zouden uitkomen. 
 

Het captains diner bestond uit de volgende gerechten: 
-VOC: Specerijenvloot 

-Pre-Historie: Vuurstenen 
-Aliens: Vliegende schotel 
-2068: VR-Maaltijd 

-Egyptenaren: Farao’s Graf 
-Indianen: Tipi 
-2016: Het Nu  
 
Toen alle buiken vol zaten, speelden we voor de laatste keer dit kamp een potje weerwolven. Hugo 
was spelleider en nam ons mee naar een aparte wereld en leidde het spel met erg veel fantasie! 

Hartstikke leuk! We zijn benieuwd wat Hugo volgende keer weer zal verzinnen. Na eindelijk weer 
terug te zijn in 2016, zochten we voor de laatste keer dit kamp onze slaapzakjes op. 
 

Na een goede nachtrust was de laatste dag aangebroken en die stond in het teken van afbreken en 
opruimen. Vliegensvlug werd alles opgeruimd en werd weer met behulp van de tractor de aanhanger 
naar voren gereden. Piet stond gelukkig al klaar met de vrachtwagen en in een sneltreinvaart was 

alles ingeladen. Ook de ouders die ons hielpen met rijden waren ondertussen aangekomen en stonden 
klaar om te vertrekken.  
De groepsfoto werd gemaakt en iedereen stapte in. Maar de snelweg was nog niet bereikt of in vele 

auto’s waren al enkele in slaap gevallen… 
Zonder problemen kwam iedereen weer aan in Schiedam en was het even wachten op de 

vrachtwagen. Toen die eenmaal aankwam vlogen de spullen zo het gebouw weer in en was alles snel 
opgeruimd.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alleen aan de vermoeide maar zeker wel voldane 
kinderen en leiding was te zien dat iedereen 

zojuist terug kwam van een superleuk 
zomerkamp! 
Oja, en de schat van de grote zilvervloot uit de 

VOC hebben we natuurlijk gevonden, we hebben 
er prachtige kamp insignes uitgehaald.  

 
Padvindsters, verkenners, ouders, Piet, Peter, 
Maartje en iedereen die heeft meegeholpen aan 

dit kamp: Onwijs bedankt!! Het was er weer een 
om niet te vergeten! 
 

Groetjes van Marloes, Martijn, Ivo, Siward, 
Marcel en Youri! 
 

Kamp door de ogen van Ivo de leiding: 
Een jaartje of vijf geleden was ik zelf nog een verkenner. Ik heb bij de verkenners een aantal enorm 

gave kampen meegemaakt dus toen er aan mij gevraagd werd of ik dit jaar als leiding mee zou willen 
twijfelde ik geen moment. Het was voor mij een enorm gave ervaring om te zien hoe een kamp er 
vanaf de andere kant uit kan zien. Alles wat ik zelf bij de verkenners heb geleerd kwam weer terug 

naar boven, dit keer niet alleen om toe te passen maar ook om uit te leggen. Ik vond het leuk om te 
helpen bij het organiseren van verschillende onderdelen. Ik heb op kamp niet per se een ding 
meegemaakt dat ik echt het gaafste vond, alles was super om te doen. Tijdens de hikes op posten 

zitten en de groepjes verder helpen, bij de sportdag een onderdeel draaien en overal foto’s van 
maken, hier en daar helpen bij de primitieve dag, bij alle spellen die we hebben gedaan een post 
bemand, alles vond ik super om te doen! En naast dit alles was het met de scouts ook erg gezellig en 

hebben we erg veel gelachen! Als ik weer eens wordt gevraagd om op kamp mee te gaan zeg is 
waarschijnlijk weer ja! 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wist je dat… 
 

… Luka niet op de foto 

wilt met een VR-bril 
want dan zie je zijn 

ogen niet? 

… Jordi heel scherp is, 

een deur die op slot zit 
kan namelijk niet open. 

… Noud een bij een 

high five gaf? 
 

… Hugo blij is als hij 

een oude man is? 
 

… Jona wel weer een 
nachtje later mag 

komen, want dan 
krijgen we weer 

heerlijke appeltaart. 

 

… Teken Tobias heel 
lekker vinden? Hij heeft 

er 5, onee 6, ohhh 11 
totaal! 

 

… Yanko een punt 
heeft verdiend met de 

grootste teek? 
 

… Mila zodra ze een 
man is geworden direct 

gaat fappen? 
 

… Puck’s oma een 
“opwindpiemel” heeft? 

 

… Bo’s piemel groter is 
dan die van Martijn? 
Dat kan je zien aan 

haar duim. 

… Luka en Yanko 
meestersluipers zijn bij 

het zwembadspel 

“Antenne”? 

… Het raampje van 
Youri’s auto open 

stond? 

… Levi alles over heeft 
voor de winst? Hij trekt 
er zelfs een roze broek 

voor aan. 

… Marloes en Marcel 
een kaart krijgen van 

Jordi? 

… Jordi zijn eigen kaart 
in Schiedam al op de 

post had gedaan? 

… Marcel het 
notitieblok van Martijn 

is kwijtgeraakt met 

alles “wist je datjes”? 
… Marloes dit kladblok 

gelukkig wist terug te 
vinden? 

… Ivo twee 

vrijdagavonden niet 
heeft kunnen drinken 

in de stam en op deze 
manier veel geld heeft 
bespaard? Dit is maar 

goed ook want hij 
moet zijn kampgeld 

nog betalen. 

… Wij de professionele 

afwasser van het 
welbekende eetcafé 

Sjiek mee hadden op 
kamp? 

… Emma een kei was 

in de avondspellen 
zoals sluipie sluip, 

weerwolven en levend 
stratego? 

…Marcel een kilo zout 

in het bos liet vallen en 
het binnen 5 seconde 

liet verdwijnen? 

… Emma, Jordi en 

Marloes wèl stil waren 
tijdens het Captains 

dinner? 

… De verkennerleiding 

blij is nog een extra 
jaar te kunnen 

genieten van Levi, 

Jordi en Hugo? 

… Nicky en Mila samen 

kabouterleiding 
worden? 

… Flauwe grappen 

alleen in en om de 
leidingkeuken gemaakt 

mogen worden? 

… Nicky dol is op de 

zwaartekracht van 
Mars? 

… Hugo een pijl 

doormidden kan 
schieten? 

… De padvindsters 

meer over piemels 
weten dan de 
verkenners? 

… Martijn er weer voor 

heeft gezorgd dat we 
weer in 2016 zijn 

beland? 

… Jona volgend jaar 

zeven zakmessen 
meeneemt op kamp. 
Voor elke dag een? 

… Het reizen door de 

tijd elke dag weer een 
mooi moment was? 

… De tijdsbrug letterlijk 

het hoogtepunt van het 
kamp was? 

… Noud tijdens sluipie 

sluip werd herkend aan 
zijn schoenen, maar 

toen hij zijn schoenen 

uitdeed hij nog steeds 
herkend werd? 

… Uit elke patrouille 

iemand op het 
erepodium van de 

sportdag stond, maar 

Levi op de hoogste 
trede, nog steeds niet 
boven Bo en Yanko 

uitstak? 

… Marloes de beste 

30uur van haar leven 
heeft gehad? Binnen 

dit tijdsbestek heeft ze 

een diploma, auto en 
haar droombaan 
binnengesleept. 

… Ivo niet zo goed 

weet wat de voorkant 
van zijn insignes is. 
Kijk maar op zijn 

linkerborstzak? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
… Siward nooit meer 

gaat vragen wat 
antieken is? Hij moest 

er flink van niezen. 

… Je met genoeg 

fantasie en een VR-bril 
een jelly bean kan 

laten smaken als een 
volledig warme 

maaltijd? 

… De padvindsters 

altijd een 
gespreksonderwerp 

hebben? Zo niet, dan 
praten ze over de 
lekkende tepel van 

Puck. 

… Hugo zijn 

scoutingdas in zijn 
slaapzak bewaard? Hij 

ook toen hij zijn 
slaapzak had ingepakt. 

… “Pokemon Go’’ de 

populairste app ooit is 
geworden tijdens ons 

zomerkamp? 

Wij niet… 

… Luka een enorme 

rekening krijgt van de 
zorgverzekeraar door 

zijn bezoekjes aan 

dokter Siward en 
zuster Marloes? 

… De tijdsmachine 

volloopt bij een kleine 
regenbui? Marloes wist 
dit nadat Martijn hem 

leegde boven haar 
hoofd. 

… Peter niet is 

toegekomen aan al zijn 
middagdutjes? Tot 
donderdag ging het 

goed. 

…Marshmallow het 
Engelse woord voor 

spekje is? 

… Tobias altijd zijn 
dagrugzak meeneemt? 

Maar dat is ook niet zo 
gek als je motto 

“gewoon meenemen” 

is. 

… Alles scouts primitief 
kunnen overleven. Ze 

hebben zelfs een kip 
aan een spit boven het 
kampvuur gemaakt? 

… We als leiding 
genoten hebben van 

dit zomerkamp? 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Het begon 5 jaar geleden, met het idee om een activiteit neer te zetten, waardoor 
verbinding zou ontstaan tussen de verschillende leeftijden; jeugdleden, ouders, bestuur, en 

stafleden. 
Het eerste jaar liepen er 11 mensen mee. Een mooi begin, maar niet voldoende. Vorig jaar 

waren we dik tevreden, want toen hadden we 35 deelnemers die mee liepen met deze 1 
daagse tocht en een overnachting. Dat komt mede door verbeteringen in de opzet van de 
tocht, waardoor ook hele jonge leden mee kunnen doen aan deze activiteit. Zo was onze 

jongste deelnemer 6 jaar en de oudste 64 jaar! 
Het mooie is dat iedereen overdag wordt uitgedaagd, op eigen niveau door routes van 

verschillende lengte en verschillende moeilijkheidsgraden. ‘s Avonds zie je de verbroedering 
ontstaan. Iedereen deelt met iedereen zijn verhaal van de dag tijdens een spelletje, het 
gezamenlijke avondmaal of rond het knusse kampvuur. 

Met trots kan ik dan ook vertellen dat we dit jaar weer een GOH gaan organiseren! 
De locatie weten we nog niet, maar dat maakt niet uit, want deze is toch altijd geheim. 
De datum weten we al wel. En ja, je kan je al weer inschrijven! 

 
Dus als jij aan deze extra bijzondere editie van de GOH wil deelnemen, zet de volgende 

datum dan in je agenda: GOH 2016 vind plaats in het weekend van 5-6 November 2016. 
  
Marcel de Bruin 

goh@scoutingflg.nl 
 

 
 
 

PS:  
We hebben van onze trouwe deelnemers vragen gekregen over een merchandiserlijn. Goed nieuws! 
Zij kunnen binnenkort beginnen met het verzamelen met prachtige producten. Nog even geduld! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eindelijk was het zover: de stam zou ook op kamp gaan, als laatste 
van iedereen. Bestemming: Wiltz, Luxemburg. 

Maandagochtend verzamelde we op het gebouw om de spullen in te 
pakken. Hierna was het tijd om naar het station te gaan: Ivo en 
Calvin zouden de trein nemen naar Wiltz, Matthijs en Lotte de auto 

met alle spullen. Jona was al in Luxemburg, dus hem zouden we daar 
pas zien. Aan het eind van de middag waren we allemaal op het 
terrein. Behalve Matthijs was iedereen als explorer al eens in Wiltz 

geweest, dus het was een feest der herkenning. Nadat we de tent 
hadden opgezet en hadden gegeten was het natuurlijk tijd voor een 
kampvuur, en hiermee eindigde onze eerst dag. 

Dinsdag werden we wakker met regen. Om toch nog iets van onze 
dag te maken, vertrokken we richting België om een escaperoom te 

doen. Hier het missieverslag van onze captain: 
“Logboek Captain Richards: 
Op onze eerste dag van dit kamp hebben ik en mijn eenheid, Delta Force (codename: Stam FLG), een 

levensgevaarlijke missie volbracht in eastbelgium action&fun karting center: de escaperoom “Flight 
756”. We stapten ons vliegtuig in om te vertrekken op de gevaarlijke missie om een criminele hacker 
op te sporen. Tijdens de reis werd echter de verbinding met het hoofdkwartier verbroken door deze 

hacker. Hij was aardig genoeg om ons mee te delen dat er een bom in ons vliegtuig aanwezig was en 
dat hij van buitenaf ons hele vliegtuig onder controle had. Door ons verstand te gebruiken en samen 
te werken kregen we het uiteindelijk voor elkaar om weer controle te krijgen over het vliegtuig en in 

de cockpit te komen. Dankzij het fenomenale optreden van onze private werd de bom toen 
ontmanteld. Om de boel af te ronden hebben we het vliegtuig handmatig aan de grond gezet met nog 
6 minuten over (van de 60), en dat zonder enige vorm van outside help! Good job team!” 

De derde dag viel het weer nog steeds tegen. (Lees: de regen viel met bakken uit de hemel.) Dus dan 
maar weer een binnen activiteit. Eerst uitslapen en ontbijten, en toen vertrokken we richting het 
zwembad. Daar hebben we een paar uur heerlijk gezwommen. Na een korte zoektocht naar Matthijs’ 

broek (“Nee meneer, we hebben de sleutel van het kluisje nog, maar de broek is weg”) reden we 
weer terug naar Wiltz. 

Donderdag zou Alma aankomen met de 
trein. We besloten daarom op het terrein 
te blijven, zodat we haar elk moment 

konden gaan halen, terwijl wij een 
sportdag speelden. Maar een reguliere 
sportdag is natuurlijk niet uitdagend 

genoeg voor de stam. Daarom 
bedachten we zes ‘handicaps’. Door 
middel van lootjes trekken kreeg 

iedereen een handicap toebedeeld, die 
de rest van de dag geldig zouden 
blijven: Matthijs moest eerst een rondje 

lopen om zijn stoel voor hij ging zitten; 
Calvin mocht geen bochten naar rechts 
maken; Jona mocht niet normaal lopen, 

alleen rennen, hinkelen, huppelen etc.; Ivo mocht de rest niet bij naam noemen; en Lotte mocht 
niemand aanraken. Nadat Alma was aangekomen ging ook haar handicap in: Alma moest alles met 
bestek eten èn drinken. Straf als je het fout deed: nat gespetterd worden. Deze handicaps telden dus 

ook tijdens de spellen en maakte bijvoorbeeld voetballen of Lullopertje of een dam bouwen in de 
rivier, erg uitdagend. Probeer maar eens te scoren zonder naar rechts te draaien, of iemand te tikken 

zonder ze aan te raken! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op vrijdag gingen we na ons ontbijt 
richting station Wiltz, om daar de trein 

naar Luxemburg stad te pakken. Met 
riante beenruimte trokken we naar het 
zuiden, en niet veel later stapten we de 

hoofdstad binnen. Matthijs had een route 
uitgestippeld langs allemaal bijzondere 
plekken van de stad. We zijn door een 

dal, naar een uitkijkpunt over de stad en 
hebben over de oude stadsmuur gelopen. 
Halverwege zijn we neergestreken op een 

terrasje waar we lekker geluncht hebben. 
Onderweg hebben enkele stamleden 

geheel volgens verkenner traditie een set 
Pokémon-kaarten gekocht, en is iedereen 

bij de boekhandel aan de overkant met een mooi boek naar huis gegaan.   

 
Zaterdag was het dan eindelijk zover: het was warm! Het kon niet anders dan dat we daarvan gingen 
genieten. We zijn naar een meertje in de buurt gereden om lekker te zwemmen en in de zon te 

liggen. Terug op het kampterrein hebben we de tent vast droog ingepakt. Die avond hebben we 
heerlijk onder de sterren geslapen. Maar eerst moest er nog iets anders gebeuren. Na twee avonden 
een wat minder bijzonder kampvuur gehad te hebben, èn hierom zijn uitgelachen door de buren, was 

het tijd voor een groot episch laatste-avond-kampvuur. Het kostte wat moeite (in het bos hout halen 
met de auto, boomstammen van de berg af slepen, hakken en zagen) maar dan heb je ook wat! Ivo 
heeft uiteindelijk tot 05:00u door moeten stoken om al het hout op te krijgen. 

 
Een paar uurtjes nadat de vlammen van het vuur van de laatste avond gedoofd waren, begon Ivo 
weer met stoken. De stam at hun ontbijtje bij een lekker warm vuurtje. Daarna werden de gloeiende 

boomstammen in het water gegooid: anders zouden onze buren van ons epische vuur kunnen 
profiteren, en dat kon natuurlijk niet! 

 
Toen was het toch echt opruimen 
geblazen. Gelukkig zat de tent al in 

de auto dus ging het alleen nog om 
onze geïmproviseerde 
partytent/tarp, die meteen de 

container in kon, en enkele zeiltjes. 
Rond 12 uur vertrokken Ivo, Jona, 
Calvin en Alma met de trein vanuit 

Wiltz, en iets later gingen ook 
Matthijs en Lotte op weg. 
 

De groep zag elkaar weer op 
Schiedam Centrum rond half 6, 
toen werden de matjes en 

slaapzakken verdeeld en ging 
iedereen huiswaarts om bij te 
komen van een heftige week. 

 
Groetjes van Alma, Calvin, Ivo, Jona, Lotte en Matthijs 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wist je dat… 
 

 

…Calvin twee 
verschillende voeten 

heeft? 

…Ivo zwarte 
marshmallows eet? 

…Het de jongens 
waren die met z’n allen 

naar de wc gingen? 

…Luxemburg echt écht 
heel klein is? 

…Maar ze wel twee 
talen spreken en dit 

heel verwarrend is? 

…Lotte gewoon door 
het geroddel van de 

jongens heen slaapt? 

…Jona adelaarsogen 
heeft? 

…Matthijs hele dure 
toetjes eet? 

…Ivo en Calvin op 
Pokémon jacht waren 
in Luxemburg-stad? 

…Maar Alma bang was 
dat haar broertje haar 
een level zou inhalen? 

…Vape nation? …Bijna iedereen een 
boek heeft gekocht? 

#intellectuelen 

…Ivo heel goed 

bommen kan 
ontmantelen? 

…Calvins haar heel 

lekker ruikt? 

…We oplaadfeestjes 

hielen bij het wc-
gebouw? 

…Alma een 

houthakcursus gaat 
beginnen in de 
Scandinavische 

bossen? 

…Er zonder bril op nog 

maar weinig sterren 
overblijven? 

…De LED in onze 

ballon het veel langer 
volhield dan de 

beloofde 15 uur? 

…Koffie maken echt 

vet lang duurt? 

…Lotte en Jona de 

grootste Star Wars 
kenners zijn (na Ivo 

natuurlijk)? 

…Calvin werd 

aangevallen door het 
kampvuur? 

…We gratis cola 

hadden? Kwam zomaar 
langs gedreven 

…Lotte bijna als enige 

meisje op kamp ging? 
Gelukkig kwam Alma 

later ook! 

…Wij de laatste speltak 

waren die dit jaar op 
kamp ging? 

 

 
. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bonjour!   
 

Laat ik allereerst beginnen met mijzelf voor te stellen. Ik ben Naomi, ik ben 19 jaar jong, ik ben al 14 
jaar lid van onze groep, ben op dit moment stamlid en inmiddels 2 jaar leiding bij de welpen en 
kabouters.  

Een jaar geleden besloot ik mij op te geven voor een internationaal scoutingkamp. Ik wilde graag naar 
zo’n kamp omdat ik het zag als een uitdaging, een avontuur en bovenal een ervaring die je eens mee 
gemaakt moet hebben als scout zijnde. Nu klinkt een inschrijving van zo’n kamp als zo gezegd zo 

gedaan, maar dat is het niet, althans, voor mij niet. Lang heb ik gepiekerd of ik mee zou gaan, vooral 
omdat ik voor lange tijd flink last gehad heb van heimwee, dusdanig dat ik op die momenten het 
lastig vind om te genieten. Weken vol piekeren, overwegen en rondvragen gingen voorbij en een paar 

dagen voor de sluiting van de inschrijving besloot ik me toch in te schrijven. Ik ging mee naar een 
internationaal kamp met de naam “Roverway”! 

 
Roverway is een internationaal kamp van 11 dagen 
waarbij 4500 roverscouts (18 t/m 22 jaar) in Frankrijk 

bijeen komen. De eerste 6 dagen breng je door met +- 
45 scouts uit +-5 verschillende landen. Dit eerste 
gedeelte van het kamp heet je “Road”. In die eerste 6 

dagen doe je vrijwilligerswerk om de lokale 
mensen/scouts/organisaties etc. een handje te helpen. 
Na deze 6 dagen komen alle Roads bijeen in Jambville, 

een klein dorpje met een enorm scoutinglandgoed, om 
met alle 4500 roverscouts de laatste 5 dagen door te 
brengen.  

En zo begon mijn avontuur. In september 2015 schreef 
ik mij in en in oktober 2015 was de kennismakingsdag 
met het Nederlandse contingent. Jeetje, wat was ik 

zenuwachtig. 82 Nederlandse roverscouts kwamen bijeen 
om elkaar te leren kennen. We speelden spellen en aan de hand van deze spellen konden we elkaar 

leren kennen. Na deze spellen moesten we meteen groepjes (patrols) maken van 8 roverscouts 
waarmee je je tijd in Frankrijk door zou brengen. Zo ontstond mijn patrol “#perfectekrul” (vraag me 
niet waar deze naam vandaan komt, ik heb ook nog steeds geen idee). 

 
In januari en in april 2016 stonden de voorbereidingsweekenden gepland. Tijdens deze weekenden 
was het de bedoeling dat je een Road zou uitzoeken en aan de hand van deze Road je vervoer zou 

regelen. Uiteraard deden we buiten dit om nog meer leuke dingen. Overdag speelden we spellen als 
levend monopoly en deden we mee met een wandelspeurtocht (met de auto ). ’s Avonds was er 

leuke muziek en werd er tot in de nacht gefeest.  
In juni 2016 was de laatste 
voorbereidingsdag gepland op het 

scoutinglandgoed in Zeewolde. Alle scouts 
kwamen hier voor de laatste keer bijeen 
voordat we elkaar allemaal weer zouden 

zien in Jambville. We hebben die dag alle 
informatie gekregen voor in Frankrijk en 
we praatten met andere roverscouts over 

hun bestemming. ’s Middags hebben we in 
het water van het scoutinglandgoed 
gezwommen om daarna de dag af te 

sluiten met een BBQ.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toen was het zover, Roverway 2016 kon 
beginnen! Ik moet eerlijk zijn, op de dag van 

vertrek en de dagen ervoor dacht ik daar niet zo 
vrolijk over als ik het nu op papier zet. Sterker 
nog, ik heb zeker een paar traantjes gelaten (en 

misschien wel meer dan een paar). De dag van 
vertrek was ik lijkbleek, kreeg ik geen hap door 
mijn keel en kon ik, voordat ik de voordeur achter 

mij dichttrok, alleen maar denken: “Kan ik nog 
annuleren?”. Samen met de andere 7 Nederlandse 
roverscouts van mijn Patrol stapten we op 2 

augustus in de Thalys, op weg naar Parijs. Zodra 
de Thalys wegreed en ik mijn moeder en 

vriendinnen gedag zwaaide was alle spanning 
(gelukkig) in een klap weg. 
De treinreis vloog dan ook voorbij. In Parijs 

stapten we met de metro over naar de volgende trein. (Hilarische taferelen, 8 roverscouts in een 
óvervolle metro met een backpack die 2 keer zo groot is dan wij zijn, de Fransen namen het ons niet 
in dank af!) Bij het volgende station namen we onze laatste trein naar Rennes, waar we de eerste 

nacht in een hotel hebben geslapen. En nog even van onze luxe (een matras, een douche en een 
föhn) genoten hebben.  
 

De volgende dag reden we met de metro en al onze bagage naar het centrum van Rennes. Hier 
kwamen we met 500 roverscouts bij elkaar om de Roverway officieel te openen. Na de 
openingsceremonie stapten we in de bus die ons naar onze Road in Loches zou brengen. In deze bus 

zaten alle 6 de nationaliteiten waarmee we de eerste 6 dagen doorbrachten. Om precies te zijn waren 
dat Italië, Portugal, Spanje, IJsland, Frankrijk en Nederland. Eenmaal aangekomen in Loches was het 
al laat en hebben we onze tenten opgezet om te kunnen gaan slapen.  

 
Onze Road bestond uit een middeleeuwse boerderij die eigendom was van de lokale scoutinggroep. 

Het was de bedoeling dat wij deze boerderij zouden renoveren. 3 van 
de 6 dagen zijn wij dus in en om de boerderij aan het werk geweest. 
We hebben deuren opgeknapt, zelf verf gemaakt zoals ze dat vroeger 

deden, muren gemetseld, een klein schuurtje en een overkapping 
gebouwd, geplamuurd, het dak gerenoveerd en geschilderd. Dit was 
heel gaaf om te doen. Sowieso vind ik deze activiteiten al bijzonder, 

maar het is helemaal leuk om het te doen samen met andere 
nationaliteiten. (En in de Franse zon) 
 De overige dagen hebben we o.a. een kasteel bezocht en zijn we gaan 

wandelen naar een stadje dichtbij om daar de markt te bezoeken en op 
een terrasje even te genieten van de zonnestra…. wifi! In Loches kookte 
iedere avond een ander land, de Italianen maakten pizza, de IJslanders 

groentesoep, de Spanjaarden tortilla en wij, pannenkoeken! (Bijzonder 
leuk en zeker aan te raden, 3 uur lang pannenkoeken bakken als het 
buiten 30 graden is!) De pannenkoeken vielen gelukkig zeer in de 

smaak en de afspraak was, als je kookte, moest je ’s avond een typisch 
Hollands spel spelen. Dat werd de “Bandalog”, bij sommigen ook wel 
bekend als “Hollandse Leeuwen”. Het was een groot succes, een 

Italiaan brak zijn enkel en zat voor de rest van Roverway in een rolstoel! 
Foutje, bedankt! We speelden ook spellen uit andere landen en zongen 

iedere avond liedjes bij het kampvuur. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na 6 dagen op de boerderij in Loches was het tijd om te vertrekken naar 
Jambville, waar het Main Camp zou plaatsvinden. Samen met de andere 

roverscouts zeiden we de mensen van de boerderij gedag en stapten we 
in de bus. 4,5 uur later kwamen we aan in Jambville. We stapten uit de 
bus en je voelde meteen de adrenaline door je heen lopen, wat was dat 

een gaaf moment! Jambville is echt een stad opzich waar alleen maar 
scouts rondlopen. Er is een scoutshop waar ze merchandise van de 
Roverway verkopen en zelfs een Roverway-ziekenhuis! Een 

welkomstteam van vrijwilligers stond klaar om ons naar een van de 9 
“wijken” te leiden en daar konden wij, samen met de rest van onze Road 
onze tent opzetten. Op het main camp mocht je 3 dagen lang doen waar 

je zin in had. Er waren veel kraampjes met informatie met betrekking tot 
scouting en kraampjes waar je activiteiten deed met de verschillende 

nationaliteiten. Tussen deze activiteiten door kreeg je lunch en ’s avonds 
kookte je op houtvuur voor je hele Road. Na het eten kon je naar het 

grote podium voor het avondprogramma of naar “Le Moulin Orange”. Le Moulin Orange bestond uit 

grote tenten en is te vergelijken met het Holland Heineken House. De hele dag door werden daar 
poffertjes gebakken en ’s avonds galmde de muziek uit de speakers. Samen met de Italianen hebben 
wij daar poffertjes gegeten. Wij waren het enige land met zo’n “house” en dus stond het ’s avonds 

stampvol met alle nationaliteiten. Overdag werd er ook veel “geswapt”, dit houdt in dat je bijv. badges 
of dasringen ruilt met iemand uit een ander land. Ik heb klompjes geruild voor alle badges van de 
contingenten waarmee wij op Road waren en aan het einde van het kamp heb ik zelfs mijn das 

geruild voor een Italiaanse das! 
 
Na 5 dagen op het main camp geweest te zijn was het toch 

echt tijd om afscheid te nemen. Ook hier kwamen, vooral bij 
de meiden, een paar tranen aan te pas. Sommige mannelijke 
Italianen konden het ook niet droog houden. Iedereen had 

elkaar toegevoegd op Facebook en zo hebben wij een groep 
gemaakt waar iedereen, ook na de Roverway, updates post 

over zijn scoutinggroep of foto’s van de Roverway. Na de 
sluitingsceremonie stapten wij in de bus, naar Parijs. Daar 
werden wij afgezet bij Gare du Nord. We sliepen die nacht nog 

1 nacht in het hostel waar wij opnieuw hebben genoten van de 
luxe (een matras, een douche, helaas geen föhn). De volgende dag om 10:30 zaten wij weer in de 
Thalys naar huis samen met onze bagage en een berg vol mooie, toffe en onvergetelijke 

herinneringen. Roverway 2016 was nu echt ten einde gekomen, maar jeetje wat was het gaaf! 
 
Zoals jullie misschien wel hebben kunnen lezen 

was dit avontuur ontzettend leuk en zeker een 
bijzondere ervaring. Ik heb er door alle 
vrienden die ik gemaakt heb heel wat 

vakantieadressen bij! Helaas heb ik wel flink 
last gehad van mijn heimwee… toen ik na 
afloop weer thuis zat op de bank… wat was 

het stil in huis! Gelukkig hebben we in oktober 
nog een reünieweekend waarbij we nog 1 keer 
kunnen nagenieten van de Roverway. 

 
Roverway 2016, je bent onvergetelijk!   

 
Au revoir, Naomi!   



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat?  Wanneer? 

 

Seizoensopening/fotomiddag 03 september 2016 

Eerste opkomsten 09 en 10 september 2016 

ZESC 16 t/m 18 september 2016 

Brandersfeesten 24 september 2016 

EOL 07 t/m 09 oktober 2016 

Jota-Joti 14 t/m 16 oktober 2016 

GOH 05 t/m 06 november 2016 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Hallo allemaal! 

 
In het vorige Groene Blad, stond er een prijsvraag waarin je al je (Google) kennis kwijt kon over 
landen dichtbij en ver weg. 

Enorm leuk dat er meerdere mensen het leuk vonden om de antwoorden op te zoeken. (Of was het 
parate kennis?) Opvallend is dat alle inzenders mannen zijn en allen (veel) ouder dan twintig jaar!  
Twee inzenders hebben zich zó goed verdiept in de vragen dat zij foutloos scoren. En één van die 

twee heeft de meest complete antwoorden gegeven. Hij is de terechte winnaar geworden: 
 
Joost Jansen  Gefeliciteerd! Het prijzenpakket komt z.s.m. naar je toe! 

 
De juiste antwoorden zijn: 
1. Rusland 

2. Portugees. 
3.  Finland 

4.  Zandwoestijn: de Sahara en zijn de landen Marokko, Westelijke 
  Sahara, Mauritanië, Mali, Niger, Algerije, Tunesië, Libië, Tsjaad, 
  Egypte en Soedan. IJswoestijn: Antarctica en 0 landen.  

5.  Ierland 
6.  21 
7.  Geografisch: Noorwegen, Zweden en een noordelijk deel van Finland. 

 Cultureel: Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland. 
8.  Heel veel verschillende antwoorden mogelijk. 
9.  Verenigde Staten en Canada, 8893 km 

10.  Het heeft geen tekst bij de muziek. 


