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Kamp: bevers / welpen / kabouters
Logboek- dag 1
Vandaag moesten we om 10.00u verzamelen op het troepenhuis op de Lange
Haven. We vertrokken om 10.30u richting Bergen, waar dit jaar ons kamp
wordt gehouden. Vier lieve ouders waren bereid om ons te brengen met
drie auto‟s en één (superkoel) roze busje!
Eenmaal aangekomen op het kampterrein, de Burcht, moesten we nog
eventjes wachten op andere scouts die het gebouw aan het schoonmaken waren.
Wij hebben ondertussen een boterhammetje gegeten en er werden een paar regels uitgelegd
over het kamp.
Piet (de vader van Sterre) kwam daarna aan met de vrachtwagen vol met al het materiaal en alle
tassen, slaapzakken en matjes. Een paar leiding hebben de vrachtwagen uitgeladen. En de andere
leiding was bezig met uitleg voor een Groente en Fruit fotospeurtocht. Voordat we echt konden
gaan beginnen met de speurtocht moesten alle foto‟s ontcijferd worden en in mapjes gedaan
worden zodat de volgorde klopte. Toen dat eenmaal gelukt was konden we gaan beginnen aan de
tocht. Dit lukte ons prima en we hebben onderweg nog op twee speelveldjes spelletjes gespeeld
en natuurlijk hebben de apen onder ons in bomen geklommen.
Aangekomen op het derde speelveldje, waar we boompje verwisselen speelde, vond Tristan een
magisch Toverboek in de bosjes! Waardoor het kamp niet meer de schijf van vijf was maar
TOVERKAMP. We klapte het boek open, er stond in dat het van een tovenaar Levicus was. We
moesten het zo snel mogelijk weer terug brengen, maar
helaas, waar is tovenaar Levicus? Daarom hebben we
het boek ergens goed in het kampgebouw verstopt.
Er misten overigens 4 bladzijdes… Misschien
kunnen we tovenaar Levicus helpen door de
bladzijdes te vinden.
Na de speurtocht hebben we de slaapzalen
ingedeeld en alle matjes en slaapzakken uitgerold.
De kinderen kregen nog even een speel/rust uurtje.
Hierna kregen we een heerlijk drie gangen menu van onze
eigen kok,
Paul! Het voorgerecht was een lekker tomatensoepje, gevolgd
door een hamburger met uitjes en augurken. Het toetje was een spannende vla flip van yoghurt,
vla, vruchtjes en siroop. Mmm…
Vanavond hebben we een avondspel en daarna kruipen we voor het eerst dit kamp in onze
slaapzakken, spannend!
Logboek – dag 2
Vandaag begon de dag heel vreemd, we
kwamen erachter dat de kookstaf was
betoverd door Macrobius! Kokkie was
helemaal de weg kwijt en we kregen
chips en cola als ontbijt! Dit was niet
heel gezond maar wel lekker!
Gelukkig nam de leiding het over en
gingen ze voor ‟s middags zelf brood halen.
Ook stuurde ze onze chef naar bed, omdat in
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het toverboek stond dat bedrust helpt. In de middag was hij gelukkig merendeels weer zichzelf.
Op het programma stond sport/waterdag dus na het ontbijt hadden we een uitgebreide warmingup.
Vervolgens verschillende spellen en activiteiten waarbij de meeste
punten tellen. Ze moesten onder andere geblinddoekt in
een lange slinger over een waterballonnen-mijnenveld
heen lopen. Dit was nog best moeilijk omdat je
natuurlijk niets kon zien! Veel eindigden dan ook in
de bosjes. Andere onderdelen waren touwhangen,
flessenvoetbal, toverstok gooien, toverballen
werpen, toverwater dragen en nog meer!
Tussendoor vonden we ook een brief van Levicus!
Hij vertelde dat hij een videoboodschap naar de
laptop van Hippe had gestuurd. Die
hebben we toen met z‟n allen
gekeken, wat heel spannend was.
Iedereen was in rep en roer, want
we
hadden Levicus echt gezien! Hij
vertelde dat we moesten helpen met het zoeken naar de bladzijdes en dat
we moesten oppassen voor de boze tovenaar Macrobius. Ook vonden we de
kampvlag, waar een prachtig toverboek op stond. Die ook betoverd leek te
zijn elke dag kwamen er steeds meer letters bij.
Bij het avondeten gedroeg Mang zich heel vreemd. Hij serveerde ons een
toetje in plaats van een voorgerecht! Het bleek dat hij ook betoverd was!
3 dikke stippen bevonden zich achter zijn linkeroor.
Vanavond hebben we geen spel, maar gaan we lekker douchen en kaarten
schrijven! Dus alle papa‟s, mama‟s, opa‟s en oma‟s moeten goed de brievenbus
in de gaten houden!
Lekker naar bed toe, want morgen weer vroeg op!
Logboek – dag 3
Na een heerlijke nacht op onze luchtbedjes, hadden we vandaag ons
eerste gezonde ontbijt van dit kamp. Lekker brood eten in plaats van
chips!
Een paar van de kabouters kwamen erachter dat de kampvlag was
veranderd! Op de een of andere vreemde manier waren er ineens
letters verschenen op het mooie boek. En ‟s middags kwam er nog
een letter bij. We proberen te puzzelen wat er komt te staan,
maar de letters die erbij komen gooien de zin steeds weer in de
war.
Vandaag was ook Bagheera betoverd, ze praatte vloeiend Frans!
Niemand kon haar verstaan, maar gelukkig was het na een
uurtje slapen alweer minder. ‟s Middags van Driemer het
slachtoffer. Die deed alles andersom en ze liep de hele tijd
achteruit! Hopen dat dat ook nog goed komt..
Natuurdag stond op de planning voor vandaag, dus we zijn bijna de
hele dag buiten geweest. We hebben mooie stokken gezocht en
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geslepen om er vervolgens broodjes op te bakken. Uiteraard boven een prachtig zelf gestookt
kampvuur. Dit lukte niet helemaal, aangezien kruidnootjes mix normaal
gesproken in de oven gaat.
Daarna gingen we lunchen en kwam er weer op een
spectaculaire wijze een brief binnen van Levicus.
Hierin stond dat Macrobius wist dat wij het toverboek
hadden. En dat het niet lang zal duren totdat hij het bij
ons zal komen zoeken! We moeten het boek dus goed
verstoppen.
Na de lunch was er een leuk postenspel waarbij we
toverdrankjes maakte om steentjes te winnen. Die kon je
inwisselen voor kaartjes en wie aan het eind alle 8 kaartjes had,
had gewonnen. Vlak daarna vonden we de 2e bladzijde van het
toverboek! Weer een deel van de toverdrank is terecht!
Daarna volgde weer een geweldig menu van onze topchef! Heerlijke macaroni en een watermeloen
als toetje. Dit eindigde met een watergevecht wat bij de traditie hoort. Snel een groepsfoto
maken en daarna corvee. Straks nog een leuk avondspel, maar dan moet het wel wat donkerder
zijn. Eerst hebben we lekker bij het kampvuur gezeten en liedjes gezongen. Daarna was het
donker genoeg om een spel te doen in het bos. Het avondspel was sluipie sluip. Sommige kinderen
waren heel goed te herkennen, maar ze waren heel slim en ruilde van kleding, zodat de leiding ze
niet meer kon herkennen. Na het sluipie-sluipie kwamen we terug en was het hele gebouw beplakt
met briefjes, met teksten als vieze vissenkoppen, kakkerlakken. De spiegels waren beschreven.
Dit maakte ons allemaal wel een beetje bang. Moe van het sluipen ging iedereen zijn warme
slaapzak weer in.
Logboek – dag 4
Goeiemorgen allemaal weer helemaal fris en fruitig.
We kregen lekker een croissant op bed! Want
Chelsey viert vandaag haar
verjaardag. En we vieren ook
een beetje feest omdat
vandaag de bevers bij ons op
kamp komen.
Na het ontbijt hebben we een
bladzijde gevonden van het
toverboek, maar omdat we zoveel
haast hadden hebben we er niet veel mee gedaan en hebben we de
bladzijde onbewaakt achter gelaten. Waarmee we de kans aan Macrobius
hebben gelaten om het van ons te stelen.
Bij de lunch begonnen we met taart. Kokkie had voor ons 2 appeltaarten
en 2 kwarktaarten gemaakt. Ze waren heerlijk! En hebben hier heerlijk
van gesmuld. Daarna nog een lekkere boterham en hebben we onze buikjes
weer flink rond gegeten.
Hup hup in de auto we gaan naar het zwembad. Wat een leuk zwembad was
dat met een leuke glijbaan met licht en geluid. En een golfslagbad, en een
buitenbad met nog een glijbaan! Ook zijn de kinderen in het zwembad weer
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even flink schoongespoeld want sommige kinderen die waren echt heel erg zwart!!
Daarna dachten we even lekker te gaan rusten! Ja helaas, de bedden waren door de war gebracht
en de foto‟s die buiten hingen zijn nu hele rare dingen mee gebeurd. We zien er niet meer zo uit
zoals het zou moeten. Sommige kinderen hadden zelfs 4 ogen!! Zou Macrobius dan alweer
geweest zijn. Hij is weer langs geweest hij heeft de bladzijden die we vanmorgen gevonden
hebben gestolen!! Wat moeten we nu ?? En dat allemaal omdat Hippe er onvoorzichtig mee is
geweest.
Aan tafel!! Vandaag eten we pannenkoeken!! Lekker!! Koekie had samen met Hippe echt mega veel
pannenkoeken gebakken en ze zijn bijna allemaal op. Tijdens
het wachten op het toetje zagen we een hoop rook
ontstaan! Zou Levicus weer langs geweest zijn. Hij had
weer een hoop rook gemaakt en er was weer een
brief. Macrobius heeft de bladzijden gestolen en
Levicus gaat ons met behulp van een filmpje laten
zien waar de bladzijden ligt. Het filmpje stond deze
keer op de kleine roze laptop van Sahi. Maar daar
konden we niet mee op de beamer kijken dus hebben
we hem weer overgezet op de laptop van Hippe. Toen
was
het filmpje bijna ten einde en toen stopte de beamer ermee
dus hebben we niet alles kunnen zien. Maar we hadden genoeg informatie om de bladzijde te
zoeken. Met zijn allen op pad naar de gestolen pagina. We hadden hem wel redelijk snel
gevonden, maar waren ook wel een beetje bang dat Macrobius terug zou komen.
Na dit spannende avontuur zijn we lekker naar de film gaan kijken merlijn de tovenaar. Met een
lekker bakje chips. Sommige kinderen waren al heel erg moe en zijn al lekker gaan slapen!! Na de
film ging iedereen rustig naar zijn matje en lekker slapen.
Welterusten en tot morgen!
Logboek -Dag 5
Goedemorgen allemaal! Vandaag weer vroeg wakker, want de
bevers waren nog niet zo gewend aan het kampritme. Na een
lekker ontbijt zijn we een speurtocht gaan lopen. We moesten
blauwe lintjes volgen en af en toe kwamen we ballonnen tegen.
Hiervan mocht je met je groepje een kapot maken en de
opdracht uitvoeren die er in zat. Bij de eerste post moesten
we drie rondjes met ons hand op ons hoofd rond een boom
rennen en ondertussen hiephoi zeggen. Bij de tweede post
moesten we een betoverde sudoku oplossen. Hij was alleen
echt betoverd en dus niet op te lossen. Bij de laatste post
gingen we tovertikkertje doen. Als je getikt werd, was je
betoverd in een dier. Tijdens de speurtocht werden er door
sommige groepjes nog meer ingrediënten voor het toverdrankje
gevonden. Dit keer was het OTM, bruistabletten van mijn oma en
lacto intolerant en in het gebouw werd ook nog klapper gevonden.
Daarna hebben we weer overheerlijk geluncht en toen was het tijd om
te rusten. Voor sommige was dat hoog nodig. Toen iedereen weer
opgefrist was en er weer tegen
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aan kon, zijn we een stukje gaan lopen naar een veld. Daar hebben we allerlei toverspelletjes
gedaan tussen het schuilen voor de regen door.
Na de nodige beweging konden we wel weer een goede maaltijd gebruiken. Lekker nasi met alles
er op en er aan.
‟s Avonds een dierengeluiden spel gedaan, met wat vreemde dieren, de ales rupi-rupi, volcarius
aba juhu, Graftos Huugte, Kakkus Hyberia. En wat een rare namen zeg! Ik weet van sommige
beesten nog niet wat ze zijn. Eerst speelde we de makkelijke versie voor de bevers en daarna de
moeilijke versie voor de welpen/kabouters. Sommige leiding namen het in de bomen klimmen wel
heel letterlijk en vielen met dezelfde gang weer uit de boom. Maar gelukkig waren de
verwondingen niet zo ernstig en liep het allemaal goed af. Na het spel nog even wat drinken en
lekker slapen.
Welterusten tot morgen!
Logboek- Dag 6
Vanmorgen was het vreemd wakker worden. Hoofden en armen
bleken beschreven te zijn met stift. Zo liepen kinderen rond met
Hokus Pokus op hun voorhoofd. Zelfs de leiding was er niet aan
ontkomen. Gelukkig bleek het geen werk te zijn van de boze
tovenaar maar had een van de leiding een geintje uitgehaald.
Gelukkig, vanavond kunnen we met een gerust hart gaan slapen en
onze laatste nacht tegemoet gaan. Omdat het mooi weer was
hebben we heerlijk buiten ontbeten. Kort daarna zijn we naar een
open plek in het bos gewandeld om een spel te spelen, namelijk “De
vuurvogel”. Cheyenne mocht de vuurvogel zijn en zag er prachtig uit
met die kleurige veren. De ijsvogels moesten tijdens hun vlucht
naar het zuiden de veren stelen zodat zij zich aan de veren konden
opwarmen. Helaas duurde het spel erg kort omdat het begon te
regenen. Tijdens het schuilen onder de bomen hebben we besloten
om terug te keren naar het kamp.
Daar heeft Dorian een flesje gevonden met als inhoud tranen van een paarse kikker. Nog even en
alles is compleet.
Na het middagdutje heeft Mila de ontbrekende bladzijde uit het toverboek gevonden. Héél
vreemd maar de bladzijde vond ze in haar laars.
Nu hadden we dan eindelijk het recept voor de toverdrank. Toen iedereen eindelijk wakker was
hebben we ons verzameld in de eetruimte en hebben we alle
ingrediënten bij elkaar gezocht en in de juiste hoeveelheid
bij elkaar gestopt.
Iedereen mocht wat doen, het drankje kwam er steeds
vreemder uit te zien en begon zelfs een beetje te
stinken! Bah!
Zou het echt werken?
Tijdens het mengen van de drankje moesten we ook
nog met zijn allen in een rij achteruit lopen, roeren met
de klok mee en tegen de klok in. Ook moesten we 2
spreuken op zeggen. We moesten wel heel voorzichtig te
werk gaan. Als we wat verkeerd zouden doen zou het hele recept
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mislukken. Nadat we alles hadden gedaan hebben we het drankje goed
opgeborgen en in een fles gedaan, zodat wij dit aan de tovenaar
konden geven.

Vanavond de laatste avond altijd een hele bijzondere avond!
Het captains dinner staat op het programma. Wat houdt het in; De kookstaf heeft de hersenen
laten werken en heeft de meest geweldige gerechten uit de grond gestampt, van een
broodknakworst, tot een hoedje van de tovenaar. Het eten is vaak verspreid
over 9 of soms wel 10 gangen.
Ook zijn er een paar regels.:
Zeg geen ik-lust-het-niet
Zeg je ik-lust-het-niet , moet je het opeten.
Smakken mag!
En nog leuker is de leiding zit niet bij de kinderen aan tafel.
Tijdens de gangen door maakte we dr een feestje van en hebben
we lekker op de stoelen en tafels gedanst.
We hebben ook het toverboek en toverdrank voor de tovenaar
klaargelegd. En die is hij toen wij kwamen op eten op komen halen.
Spannend, met zijn allen voor het raam en kijken wat hij gaat doen.
Hij heeft het meegenomen nu maar hopen dat hij de slechte
tovenaar heeft kunnen uitschakelen. Hij had ook nog een mooi
toverboekje voor ons achtergelaten met van ons allemaal een foto.
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Na het eten was het tijd voor de bonte avond, met dansjes en toneelstukjes. Wat een gezellige
boel was dat. Daarna hebben we nog even bij het kampvuur gezeten maar moesten we toch echt
naar bed het werd wel laat en morgen ochtend moeten we weer vroeg op.
Logboek- Dag 7
Vandaag is het dan toch echt zover we gaan weer
naar huis. We zijn al vroeg uit de veren om alle
spullen weer in te pakken. Zorgen dat
iedereen zijn eigen spullen weer mee naar
huis neemt. Lekker ontbijten en dan nog
een paar spelletjes doen in het bos. Na
de lunch kwamen de ouders alweer om
ons mee te nemen richting Schiedam.
Daar heeft de leiding nog een leuk lied
over ons gezongen en toen was de week
vol lol en plezier toch echt aan zijn
einde. De leiding heeft ervan genoten! En
wij hopen de kids ook!
Tot na de vakantie!

Mondt Adviesgroep B.V.
Uw mondige adviseur voor uw:
Boekhouding
Loonadministratie
Controle boekhouding
Opstellen jaarrekening
Belastingaangifte voor ondernemers en particulieren
Kon. Wilhelminahaven NZ 1, 3134KE Vlaardingen
Tel.: 010-435 23 88 Fax: 010-234 11 97
e-mail: info@mndtadviesgroep.nl website: www.mondtadviesgroep.nl
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Sinterklaas
Onze groep heeft nauwe banden met de goede sint. Elk jaar brengt hij trouw een bezoek aan de
bevers, welpen en kabouters. Maar hij komt ook bij kinderen thuis. Pakjesavond waarop de
goedheiligman en zijn pieten langs komen is toch geweldig? Zo”n bezoek kan gereserveerd
worden. De sinterklazencentrale van onze groep verzorgt al jaren een super gezellige avond bij
mensen thuis. De enthousiaste spelers hebben allemaal ervaring met kinderen en vinden het zelf
ook leuk om te spelen. Onze Sint en zijn Pieten zijn vanzelfsprekend alcoholvrij. Op de avond
komt de sint met zijn 2 pieten langs voor 20 minuten. Hij vertelt van alles over de kinderen en er
wordt natuurlijk flink met snoepgoed gestrooid. Er zitten wel kosten aan verbonden (€ 40 ) Zo”n
avond vergeet je niet snel en de groep wordt er weer door gesponsord! Voor extra informatie
kunt u in de avonduren bellen naar Willem & Annemie van Hattem (010- 4731602).
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Zaterdag 2 juli:
Op de vroege zaterdagmorgen verzamelden we ons op het treinstation van Schiedam Centraal. Daar
stapten we op de trein richting Den Haag om later de trein richting Hoogeveen te pakken. De tweede
trein waar we instapten zat bomvol, waardoor we
noodgedwongen in een eerste klas coupé moesten gaan
zitten. De conducteur had ons verteld dat we
halverwege naar de voorkant moesten verhuizen omdat
er dan wel plaats zou zijn. Zo braaf als we waren, liepen
we allemaal naar de voorkant van de trein, maar daar
was helemaal geen plaats! Dus we liepen weer terug
naar de eersteklas coupé, die ondertussen ook weer
halfvol zat. We zaten daarom dan maar half op elkaar op
de leuningen en op de grond. Alle kinderen kregen een
boekje met opdrachten die, al opgelost, het laatste deel van de route naar het kampterrein vormde.
We stapten als eerst op de bus richting Ruinen. Helaas reed er vanuit het gehucht Ruinen alleen een
8-persoonsbus per uur, dus we namen een andere (grote) bus waardoor we een complete tour door
Drenthe kregen. Hierdoor verviel de route die de kinderen hadden opgelost en liepen we het laatste
stuk naar het kampterrein achter Mathieu aan. Daar was de vrachtwagen al lang uitgeladen en
iedereen kon een fiets en bagage meesjouwen naar het terrein. Iedere patrouille zorgde ervoor dat
hun tent overeind kwam en werd ingericht. Ondertussen had de leiding ook twee tenten opgezet,
een keuken gebouwd én het avondeten gemaakt (Wat een helden he?). De kinderen kregen
tomaten- en groentesoep met een broodje ham of kaas wat
prima naar binnen ging. De bedoeling van het kampthema
(expeditie Robinson) werd uitgelegd; Iedere avond was er een
Eilandraad waarin iedere patrouille mocht vertellen waarom
de anderen op hen zouden moeten stemmen. Vervolgens
werd er gestemd en de patrouille met de meeste stemmen
won de kamptotem voor die dag. Deze totem kon de
volgende dag worden ingezet om een programmaonderdeel
gemakkelijker door te komen. Bijvoorbeeld door een hint bij
een spel te krijgen. Daarnaast kregen alle patrouilles ook een
dagopdracht. De groep die deze opdracht het beste
uitvoerde, kreeg de meeste punten. Je kon als groep ook punten verdienen door de keuken en de
tent netjes te houden, goed samen te werken tijdens spelletjes, behulpzaam te zijn naar elkaar, etc.
Deze punten vormden het algemeen klassement met als prijs de kamptotem. De padvindsters en de
verkenners wilden de totem maar al te graag in hun lokaal hebben en hadden dus genoeg motivatie!
Tot slot volgde een verkennende wandeling over het kampterrein en het bos eromheen waarbij de
helft er ook nog eens in slaagde om te verdwalen. Uiteindelijk lag iedereen rond 1 uur te slapen.
Zondag 3 juli:
Iedereen had heerlijk geslapen en kroop s’ochtends vroeg uit hun
bed om lekker te gaan eten. Aangezien de patrouilles nog geen
eigen keuken hadden, werd het ontbijt verzorgd door de leiding.
Het was zondag, dat betekende een ei bij het ontbijt. Heerlijk! Na
het ontbijt begonnen alle patrouilles aan de bouw van hun keuken.
Omdat het terrein te weinig pionierpalen had voor iedereen apart,
besloten we twee grote keukens te bouwen. De verkenners en
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padvindsters maakten beiden één grote keuken, die verdeeld was in 2 delen. Achteraf gezien bleek
dit een veel stevigere en betrouwbare constructie dan losse keukens; Voor herhaling vatbaar dus! De
dagopdracht was een vragenlijst die alle patrouilles zo
goed moesten beantwoorden.
’s Middags werd er een Levend Cluedo gespeeld. Op een
eiland woonden een aantal personen wat de leiding moest
spelen. De Medicijnman (Marcel) had een drankje
uitgevonden met bijzondere eigenschappen. Maar helaas;
Het drankje was gestolen en er was chaos uitgebroken op
het eiland. De kinderen moesten erachter komen wie het
had gestolen en waarom. Bij ieder personage konden de
kinderen om informatie vragen of een opdracht uitvoeren
voor extra geheime informatie.
’s Avonds kookten de patrouilles voor het eerst zelf. Op het menu stond macaroni. Patrouille west
had wat problemen met afgieten waardoor de macaroni een hoop bos-aroma bevatte.
Na het eten en het corvee volgde de eilandraad. Team Noord had de meeste punten verdiend en de
meeste stemmen gingen naar team Zuid voor de Totem.
Na de eilandraad speelden we in het bos het sleutelspel. Dit is een variant op sluipiesluip. In het bos
stond een kist op een heuvel. Rondom deze kist zat een ketting met een slot eraan. De kinderen
moesten uit een bak (zo’n 20 meter verder) een sleutel pakken, door het bos lopen en de kist zien te
vinden. Daar aangekomen, moesten ze kijken of hun sleutel paste op het slot. Onderweg zaten 2
hindernissen: leiding met een zaklamp en boobytraps. Wanneer de leiding iemand bescheen en je
herkende, moest je terug en het opnieuw proberen. De boobytrap was een vislijn die we over de
grond hadden gespannen. Wanneer iemand die draad raakte, ging er een alarm af. Dit spel zorgde
voor veel spanning en hilariteit. Het was in ieder geval een groot succes.
Maandag 4 juli:
De dagopdracht was vandaag om in een vuurbak een
vuur te maken en aan te houden tot aan het avondeten.
Iedere patrouille kreeg een eigen bak en alle patrouilles
hadden een mooi vuur gemaakt. Het ochtendspel was
Levend Mastermind. Tijdens dit spel mochten de
kinderen niet terug naar hun vuur, het moest dus 1,5 uur
met rust worden gelaten. Helaas had patrouille zuid veel
te grote stukken hout in de bak gelegd waardoor enkele
stukken hout (brandend) naast de bak vielen. De leiding
moest er een emmer water overheen gooien om het
kampterrein niet te laten afbranden. Maar terug
naar het ochtendspel, het spel levend mastermind
was vrij eenvoudig; iedere patrouille moest bij 1
leiding een kleurencode zien te kraken. Ze kregen
een vel met 4 lege vakjes en op het veld lagen 4
gekleurde stiften verspreid. De stiften gebruikten ze
om de vakken mee in te kleuren waarna de groepjes
zo snel mogelijk terug naar hun leiding renden om
hun code te laten controleren. Er werden slimme
tactieken uitgedacht en daardoor had patrouille
Noord uiteindelijk gewonnen. Na dit spel mochten
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de patrouilles terug naar hun vuurbak om het vuur weer op te laten laaien. Voor team west was dit
onbegonnen werk aangezien hun bak vol water stond. Ze mochten een nieuwe bak pakken en een
nieuw vuur maken. Gewoon voor de lol, want voor de dagopdracht konden ze geen punten meer
verdienen. Volgens Jasper maakte dat niets uit, want niets is leuker dan legaal fikkie steken!
Na de lunch stond er een kneubel-freubel activiteit op het programma. De activiteit bestond uit vier
onderdelen: een fietsband plakken, t-shirts betekenen, een mooie dasring knopen en lekker
schilderen. Om een fietsband te kunnen plakken, moest er wel worden gezorgd voor een lekke band.
Flinke opstand, want niemand laat vrijwillig een gaatje in zijn fietsband prikken. Toen we hadden
uitgelegd dat ze daardoor wel leerden hoe een band te plakken en dat we oorspronkelijk van plan
waren iedereen z’n band lek te prikken, werd er ingestemd. Deze week stond namelijk een fietshike
op het programma en wanneer iemand daar een lekke band zou krijgen, moesten ze hun band zelf
kunnen plakken.
Bij de T-shirts betekenen was eer lol; Iedereen had een wit tshirt meegenomen en daarop mocht iedereen met textielstiften
iets schrijven en/of tekenen over het kamp. Dit begon heel
serieus en eindigde met rondrennende kinderen die elkaar
vroegen om iets ludieks op hun shirt te schrijven. Hierdoor leek
een soort van verbondenheid te ontstaan tussen het kamp van
de dames en het kamp van de heren, erg leuk om te zien. Het
onderdeel dasring knopen begon een beetje sloom (hoe maakte
je dat ook alweer? De bouwtekening bleek niet heel erg duidelijk
te zijn), maar de leiding slaagde erin om een goed voorbeeld te
maken en uiteindelijk hadden veel kinderen een eigen dasring
geknoopt. Het laatste onderdeel was schilderen met de
professionele techniek van grootmeester Bob Ross. Erg grappig;
alle kinderen gaven daar hun eigen draai aan. Zo schilderde
Jasper een gebakken ei met spek, maar wel op z’n Bob Ross!
Tijdens de eilandraad kreeg team Noord de meeste stemmen.
Dat was vooral te danken aan Naomi die voor alle kinderen thee
had gezet. Team Noord ontving de kamptotem en mocht deze morgen inzetten tijdens de loophike.
Dinsdag 5 juli:
Dinsdag stond een loophike op het programma. Die dag
moest iedereen naar het bivakterrein lopen om daar te
gaan overnachten. De patrouilles kregen een kaart +
kompas mee en liepen de verschillende posten af waarvan
de laatste post het bivakterrein was. De dagopdracht was
om onderweg een collage maken van de verschillende
materialen die ze onderweg tegen waren gekomen. Team
West had een prachtig veldboeket gemaakt en won dus
ook de dagopdracht. Alle patrouilles liepen in het begin
compleet verkeerd. Dat was niet te wijten aan hun
kaartleestechniek, maar aan de route. Die klopte niet
ergens tussen de eerste en de tweede post. Gelukkig
klopte de rest van de route wel en hebben de jongens &
Julie de hele hike uitgelopen. De rest van de dames had helaas een zomerdipje. Vermoeid van alles
tot nu toe, zijn ze terug naar het kampterrein geëscorteerd. Daar hebben ze (verplicht) op een matje
uitgerust. Dat deed iedereen goed en via een verkorte route liepen ze uiteindelijk toch naar het
overnachtingterrein. Het bivakterrein was een groot grasveld aan de rand van een flinke rand
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struiken en een sloot. De wc hadden we zelf meegenomen; een klein chemisch toilet. Door wat
struiken uit elkaar te schuiven, creëerden we een wc hokje. Als je daar op het toilet je behoefte deed,
keek je uit op de weilanden wat een bijzondere ervaring was. Het avondeten werd verzorgd door de
leiding; een broodje met kipsate, soep en salade. Na het eten volgde zoals elke dag de eilandraad.
Team West kreeg de meeste stemmen en won de kamptotem. Ook had team West de meeste
punten. Dubbele overwinning dus! Er werd nog wat overgegooid met de Vortex (een soort pijl van
rubber) en Maaike vlocht nog van veel dames de haren in.
De leiding had 2 zeilen gespannen waar de kids onder zouden slapen. Maar, zo stoer als ze zijn,
wilden ze allen onder de sterren slapen ipv. onder een zeil. De bewolking nam toe, dus we besloten
de zeilen te laten hangen, voor het geval het toch zou gaan regenen. Iedereen sliep onder de sterren,
inclusief een deel van de leiding. We hebben nog enorm gelachen om Martijn Albert; hij werd uit zijn
slaapzak getrokken door Marcel die zijn slaapzak ergens op het veld achter liet. Martijn Albert had
zijn lenzen al uit en moest begeleid worden naar zijn slaapzak omdat hij geen hand voor ogen zag.
Julie en Britt bleven maar kletsen ook al gaf de leiding op een bepaald moment geen antwoord meer.
Conclusie: de dames waren gewoon langer wakker dan de leiding!
Woensdag 6 juli:
De fietsen waren door de lokale fietsenmaker ook naar het overnachtingterrein gebracht. Hierdoor
kon iedereen die dag gelijk op de fiets naar Beilen. Vandaag kregen de patrouilles geld om zelf
boodschappen voor het avondeten te doen. Team West had gisteren gewonnen en kreeg meer geld
om eten te kopen. Team Noord maakte een high
tea: sandwiches met vlees en kaas, wafels,
stroopwafels, wentelteefjes, chocolade en lange
vingers. Team Oost maakte pannenkoeken en
hadden als toetje appeltaart en
appeltaartyoghurt. Team Zuid en West maakten
beiden broodjes hamburger. Na de
boodschappen fietsten we naar het zwembad
van Beilen. Daar hebben we ons allemaal een
aantal uren vermaakt. In het zwembad kregen
alle patrouilles de dagopdracht uitgereikt: een japanse puzzel. Maar de meesten vonden het water
veel leuker en gingen daar lekker in dobberen. Na het zwemmen duurde de fietstocht terug naar het
kampterrein nog een uur. Iedereen was druk aan het kletsen tijdens het fietsen en op die manier leek
de tijd sneller te gaan. Alle patrouilles begonnen daar direct aan hun avondeten. De leiding had ook
zelf mogen kiezen wat ze wilden eten en dat was een broodje shoarma. (zoals ieder jaar…). We
hadden twee drukke dagen achter de rug, daarom bestond het avondprogramma uit iets rustigs; Een
quiz bij het kampvuur. Na de quiz volgde een eilandraad. Team Oost kreeg de meeste stemmen en
won de totem. De meeste punten had team West.
Donderdag 7 juli:
Donderdag was de dag van de sportdag. Na
een goed ontbijt begonnen de kinderen aan
het startspel. Aan drie waslijnen hingen
blaadjes met iedereens naam drie keer. Dit
waren je levens. Je moest de andere kinderen
afgooien met een dennenappel met modder.
Als al je blaadjes geraakt waren was je af. Dit
was een succes want alle kinderen waren al
snel als een gek aan het gooien met
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dennenappels om maar niet uit het spel te raken. Stukje bij beetje bleven er steeds minder kinderen
over totdat er een winnaar naar voren kwam. Na dit onderdeel gingen alle kinderen in groepjes
verder, langs de verschillende onderdelen om daar spelletjes te doen. Op elk onderdeel zat een
leiding die je punten gaf aan de hand van hoe goed je het gedaan had. S ’avonds na het eten was er
weer een eilandraad waar de winnaars van de sportdag bekend gemaakt werden. Bij de dames was
Joy de winnaar gevolgd door Britt en Iris. En bij de heren was het Jona die de meeste punten heeft
gehaald. Maar dat scheelde weinig met Calvin en Jelle Keizer, die op de tweede en derde plek
stonden.
Vrijdag 8 juli:
Vrijdag was de laatste dag van het kamp en dat was traditiegetrouw de dag van de fietshike. De
verschillende patrouilles kregen een kaart en coördinaten. Deze coördinaten konden ze op de kaart
intekenen en zo zien waar de fietstocht heen moest
gaan. Op het eerste coördinaat bevond zich de
schaapskooi. Hier moesten de groepjes meedoen
aan de nieuwste rage; Planking! De verschillende
patrouilles zijn op een zo origineel mogelijke
plankingfoto gegaan en hebben daarna hun reis
weer hervat. De hele dag scheen de zon erg mooi,
maar tegen de tijd dat de groepjes bij de laatste
post kwamen begon het ineens erg hard te
regenen. De patrouilles moesten noodgedwongen
onder een boom schuilen. Toen de regen minder was geworden fietste iedereen door naar het
kampterrein. Daar wilden ze dolgraag heen want daar wachtte hun een mooie verrassing; Het
Captains Diner!
Op het kampterrein had de achtergebleven leiding onderhand de keukens afgebroken en een mooi
zeil gespannen voor het avondeten. Jet en Pim Boekesteijn waren bezig lekkere gerechten te maken
en de kinderen konden niet wachten totdat ze het kregen. Yorick leidde steeds de gerechten in met
een verhaal over Victor Verkenner en Patty Padvindster waarna het gerecht werd opgediend.
Er kwamen heerlijke gerechten voorbij zoals;
- Tropische verrassing (kokosnoot leegdrinken)
- Cocktail tropical (vers fruit in 7-up)
- Eekhoorntjesbrood (sesamcracker)
- 1000 islandsdressing met paardenbloemsla (sla met 1000 islands dressing)
- Scheepsbeschuit met vis (cracker met
tonijnsalade of kruidenkaas)
- Bouwpakket voor lianenbrug (soepstengels met
dropveters)
- Brandnetelbrood ( spinazietaart)
- Boomstammen en gras (spaghetti met saus)
- Gemalen zeevruchten (kroepoek)
- Banenblad met aangeschoten wild (bananenblad,
rijst, kippenpootjes)
- Woudlopersdessert ( slagroomyoghurt met rood
fruit)
- Spinnenvangst (suikerspin met snoepdieren)
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- Dierensporen: keutels (chocoladetruffels met chocopops)
Na het captains diner was het tijd voor de eilandraad. Iedereen was super zenuwachting voor de
uitkomst; want wie-o-wie mag die felbegeerde kamptotem toch in zijn lokaal hebben? Al snel kwam
het verlossende woord; Na een dagenlange nek-aan-nekrace heeft team West uiteindelijk
gewonnen! Gefeliciteerd, Kamp West!
Zaterdag 9 juli:
Zaterdag 9 juli, de laatste dag van het kamp, de kinderen stonden vroeg op want er moest veel
gebeuren. Iedereen pakte zijn tassen in en
hielp bij het afbreken van het kampterrein.
Toen alles was ingepakt werd de vracht naar
de voorkant van het terrein gebracht waar er
al een vrachtwagen klaarstond om de
spullen in te laden. De kinderen liepen
vervolgens naar de bushalte waar ze hun reis
huiswaarts voortzetten. Weer in Schiedam
aangekomen werden zij warm onthaald door
alle ouders die hun kroost ontzettend
hadden gemist. De week werd afgesloten
met een slotwoord en een aandenken in de
vorm van een kompas. Er werd nog een
groepsfoto gemaakt (die waren we vergeten
te maken op het terrein) en het kamplied
van de padvindsters werd voor de laatste maal ingezet; Sni-Sna-Snorrik…
Wij vonden het in ieder geval een heel leuk kamp en jullie hoop ik ook!
Groetjes ,Mathieu, Martijn H, Marcel, Martijn A, Laurence, Yorick & Maaike
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Dit jaar gingen de explorers naar de Ardennen in België, naar Floreffe.
Zondag 3 juli, de dag na aankomst, gingen we eerst
lekker vers brood halen bij de bakker. Na het ontbijt
gingen we in het busje een stuk rijden. Na een “veilige”
reis (Stefans geweldige autokunsten)kwamen we aan bij
het maïsdoolhof. Er is daar steeds een ander thema, deze
keer was dat Robin Hood. Uberscouts als we zijn, hebben
we allemaal de uitgang gevonden. Daarna was het tijd om
even wat te drinken op het terras. Op de terugweg zijn we
langs de manege en de kanoverhuur gereden om te
reserveren. We moesten nog wel een keer stoppen omdat
Stefans heilige hoedje was afgevallen. ‟s Avonds aten we macaroni en heeft de leiding nog een
kampvuur gemaakt.
Maandag 4 juli, vandaag stond kanoën op het
programma! We keken er allemaal best wel naar uit. Na
het ontbijt vertrokken we allemaal in het busje naar het
eindpunt, vanaf daar moesten we nog met een andere
bus en zo kwamen we bij de kano‟s uit. Fleur ging gezellig
bij Judith in de kano en ook Marloes en Lotte deelden
een kano. Jessica zat bij Dagmar, en natuurlijk deed de
leiding gezellig mee. Het was heerlijk weer, dus we
hadden geluk! We waren heel sportief bezig want het
stuk dat we moesten kanoën was 13 km! Bij het eindpunt
hebben we nog een ijsje gegeten en toen gingen we terug naar het kampterrein. ‟s Avonds aten
we rijst kip-kerrie met sperziebonen.
Dinsdag 5 juli. We begonnen met een rustige ochtend, want ‟s
middags gingen we paardrijden! Het zou een tocht van drie uur
worden. We gingen door het bos en moesten zelfs een paar keer
de rivier oversteken, door het water. Op de helft was er nog een
pauze zodat iedereen even wat kon drinken. Bijna iedereen heeft
gegaloppeerd! Terug bij de manege hebben we ook nog even wat
gedronken en daarna was het tijd om terug te gaan naar het
kampterrein. ‟s Avonds aten we Italiaans groenten met spaghetti…
En daarna hebben we nog
gezellig kampvuur gemaakt.
Woensdag 6 juli. Vandaag
gingen we shoppen in Namen!
We gingen eerst even
cultureel doen en brachten een bezoekje aan de kathedraal
en de vesting van Namen, daarna kon het shoppen beginnen!
Na het shoppen even uitrusten bij de McDonald‟s (en
natuurlijk genieten van wifi). Om half 4 zouden we weer
terug komen bij het busje, die naast de kathedraal
geparkeerd stond. Een beetje jammer alleen dat uberscouts
Jessica, Fleur, Judith en Dagmar deze keer de weg niet konden vinden. Om half 5 was iedereen
toch weer bij het busje en konden we terug naar het kampterrein.
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Donderdag 7 juli en 8 juli. Vandaag begonnen we met de
2-daagse loophike. Na het ontbijt gingen wij onze tenten
opruimen en inpakken om daarna in het busje te gaan. De
leiding bracht ons naar een boerderij ongeveer 20 km
onder Floreffe. Toen we de kaarten hadden gekregen
konden we beginnen met lopen. We kozen de weg door de
bewoonde wereld en zo kwamen we, door een aantal
dorpjes, uiteindelijk aan bij de plek waar een camping zou
moeten zijn… Zoals wel vaker met de loophike gingen
dingen even iets anders. De camping was gesloten, maar een
vriendelijke man bood aan dat we in zijn achtertuin konden kamperen. Na een primitieve maaltijd,
die wel lekker was, maar niet genoeg, zijn we nog even onderaan de berg gaan kijken of het
pompstation open was. Helaas die was dicht. Al ontdekte we wel dat er een bakker naast zat. Dat
betekende één ding, ONTBIJT!
De volgende dag hebben we daar ook erg van genoten. Daarna gingen we weer op pad, maar net
zoals de vorige dag, verliep de reis weer anders dan we hadden gepland. Het was niet helemaal
zoals we de route hadden bedacht maar gelukkig kwamen we
allemaal weer heelhuids op het kampterrein aan! Die avond
werden alle tenten weer opgezet en konden we allemaal
lekker douchen voordat we gingen slapen.
Zaterdag 9 juli hielden we een
beautydagje. (al kon je het
eigenlijk wel een meidendag
noemen want we waren echt een
stel meiden. Ja, de leiding ook.)
Na het ontbijt begonnen we met
het klaarzetten van alle spulletjes. Toen kon het beginnen. Iedereen
werd helemaal in de watten gelegd, compleet met manicures, pedicures
en epileren. Toen een korte pauze en even lunchen.
Toen was het tijd voor de maskertjes! Vooral Stefan was fan. Hij nam
zelfs de uitdaging aan om met maskertje boodschappen te gaan doen.
Je kunt begrijpen dat we aardig wat bekijks hadden (er lopen nog steeds getraumatiseerde
Belgen rond.) Na het boodschappen doen was het tijd voor make-up. We werden allemaal
opgemaakt en daarna was het tijd voor het avondeten. ‟s Avonds kwam Edwin terug! Want die was
vorig weekend terug gegaan naar Nederland omdat hij moest
werken.
Zondag 10 juli. Na het ontbijt, moesten de mensen die
corvee hadden, vroeg weg omdat het zondag was, en de
winkels maar tijdelijk open waren. Voor de mensen die niet
weg moesten die mochten beginnen met Via Ferrata. Dan
moet je met je leeflijn aan een kabel een parcour afleggen.
Sommige vonden dit heel erg leuk, en sommige minder. Na de
lunch gingen pakken passen voor morgen. We gingen ook
alvast met de pakken aan oefenen aan een rots in het bos. ‟s
Avonds atenwe pasta zodat we de volgende dag genoeg
energie zouden hebben om te kunnen speleoën in de grot.
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Maandag 11 juli en 12 juli gingen we speleoën in grotten. De eerste dag was dat in de Eglise.
Daar moesten we, in de grot, eerst een stukje naar beneden en daarna door een klein
kruipgangetje. Sommige van ons werden daar een klein beetje claustrofobisch van maar iedereen
kwam er verder zonder veel problemen doorheen.
Een stuk verder in de grot was er ook nog een gat
waar je doorheen kon klimmen. Dit was alleen wel
heel erg klein! En daarom is niet iedereen er
doorheen gegaan. Achter het gat zat een kleine
ruimte waar je even kon wachten op de anderen en
daarna gingen we weer terug. Na een aantal uur
kwamen we weer buiten (waar het ineens wel heel
warm was) en gingen we terug naar het kampterrein.
‟s Avonds ging iedereen redelijk op tijd naar bed.
De volgende dag gingen we naar een andere grot.
Hier moesten we echt wat meer speleoën er waren twee afdalingen en
ook weer een kruipgangetje waar we doorheen moesten tijgeren. Die
was lastiger dan de vorige, en was voor de een moeilijker dan de
ander. (Jessica was helaas de dag ervoor, buiten de grot gevallen en
had haar schouder geblesseerd.)
Na het grotten stond er op het parkeerterrein een verrassing. Ringo
kwam langs! En ‟s avonds heeft hij lekker voor ons gekookt. We aten
spinazie met vissticks en aardappelen.
Woensdag 13 juli hadden we een rustdag en gingen we daarnaast ook
de speleospullen schoonmaken. Ook werden alvast de eerste spullen
ingepakt en opgeruimd omdat we de volgende dag weer naar huis
zouden gaan. ‟s Middags ging de leiding boodschappen doen en wij
bleven gewoon een beetje relaxen op het terrein.
Toen de leiding terug kwam hadden ze een verrassing, we gingen
vanavond barbecueën! Ook met stokbrood en kruidenboter en zalm.
We hebben om het kamp gezellig af te sluiten weer een kampvuur gemaakt.
Donderdag 14 juli, vandaag was het tijd om alles op te
ruimen en in te pakken want het was alweer tijd om naar
huis te gaan. Omdat we de tassen de vorige dag al hadden
ingepakt, braken we eerst de tenten af en daarna kon ook
de rest worden opgeruimd. Uiteindelijk zat alles in het
busje en konden we gaan rijden. De reis begon goed, maar
toen… We waren nog geen half uur onderweg en we kregen
een klapband. Met dank aan een ontbrekende dopsleutel
moesten we vervolgens 2 uur op de anwb wachten. Maar we
hebben het overleefd en uiteindelijk kwamen we ‟s avonds
tóch thuis weer aan.
Het kamp was heel gezellig, maar toch vond iedereen het fijn om weer thuis te zijn en hun ouders
weer te zien.
Veel groetjes van Jessica en Fleur, van de explorers.
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Op 20 juli 2011 werden wij (Fleur, Lotte en Marloes) verwacht op scoutcentrum Vlaardingen. Dat
was ons vertrek- en aankomstpunt van de 22nd World Scout Jamboree 2011 Zweden.

Toen we daar aangekomen waren, waren de meeste
vragen die je kon verwachten:”Heb je er zin in? Kan jij het
geloven dat het nu eindelijk zo ver is? Hoe zwaar weegt
jouw tas? Wat heb je allemaal bij je? Ga je straks huilen?”
Na een uurtje werden we buiten verwacht in onze scoutfit
(;rode bloes met speciaal gekregen World
Jamboreebadges, donkerblauwe afritsbroek en onze
contingentsdas) en onze bananentrui. Onze trui was
gesponsord door de Scoutshop Vlaardingen, dus daar
moesten we uiteraard allemaal even mee op de foto. Na
veel sjouwen van de tassen, de mamavraag “zorg je goed
voor jezelf?” te hebben beantwoord, veel huggen en uiteraard een paar tranen, zaten we eindelijk in
de bus. Iedereen was hartstikke enthousiast en zat te stuiteren op zijn stoel. Dat mag ook wel als je 2
en een halve week naar het buitenland gaat zonder ouders en daar ook nog eens heen gaat met
40.000 anderen van over heel de wereld!
Na een lange busreis van ongeveer 16 uur, waren we
aangekomen in Denemarken. Dit was de plek waar we een
paar dagen onze voorreis zouden houden. Na het sjouwen
van alle spullen en het zoeken van onze plek, konden we
onze tenten opzetten. Na het kiezen wie naast wie ging
staan, werden de tenten (nu nog droog!) opgezet.
Toen alle tenten stonden gingen er een paar het terrein
verkennen en kijken waar hun vrienden op het terrein
stonden, en daarna moesten we helpen met het verder
opbouwen van onze plek.
’S avonds hadden we met alle troepen een enorme barbecue. Het was alleen erg jammer van de
regen. Na de barbecue, zijn sommige terug naar ons terrein gegaan en daarna naar bed. Sommige
bleven nog even rondhangen maar moesten toch om kwart voor elf terug op het terrein zijn.
De dagen erna waren regen, regen, regen en surprise surprise; regen. We hebben veel verschillende
activiteiten gedaan waaronder wateractiviteiten, parcours in de bomen, een middeleeuwscentrum
bekijken en krijtrotsen bezoeken. Je kon dan bijvoorbeeld snorkelen, zeekajakken en op een
speedboot zitten. De activiteiten waren heel leuk, maar het weer verpestte een hoop. Het dagje in
Kopenhagen was heel erg leuk. We hadden heel erg geluk met het
weer, en konden veel leuke dingen doen. Er was ook in het midden van
Kopenhagen een groot pretpark en het was al geregeld dat we daar
dus heen konden.
De laatste dag van de voorreis, de dag dat we vertrokken vanuit
Denemarken en aankwamen in Zweden hadden we prachtig weer. Dat
was wel een fijn ding na alle dagen regen en dat we al onze spullen
droog (!) konden opruimen.
Eenmaal aangekomen in zonnig Zweden, Rinkaby, werden we al
ontvangen met allemaal enthousiaste medewerkers en andere
deelnemers. We zagen op de snelweg al verschillende buitenlandse
bussen, en de armen werden al snel zwaar van al het zwaaien naar
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andere deelnemers.
In de brandende zon liepen we eerst nog naar het verkeerde terrein, maar daarna zaten we goed.
En waar we zaten, (we hebben het geteld) drie meter van de wc‟s af. Achja, beter dan een
kilometer lopen voor het dichtstbijzijnde toilet.
Das, eventcard en seizoenen
We hadden al op het contingentskamp onze Dutch Contingentdas gekregen, en die waren we
verplicht altijd te dragen, en nu kregen we ook onze
„Jamboreedas‟. Iedere deelnemer had dezelfde das.
Troepleiders en IST‟ers kregen hetzelfde patroon, maar met
andere kleuren. Zo was je snel herkend. Je kreeg ook een
keycord met daaraan je eventcard. Daar staat je naam op en je
deelnemersnummer. Met je eventcard kan je betalen met het
geld dat je er zelf op kon zetten. Die was je samen met je
contingents- en Jamboreedas verplicht altijd te dragen.
Aangezien het gehele terrein 6 bij 6 vierkante kilometer was,
was het ingedeeld in vier vakken. Herfst, zomer, winter en lente.
Per seizoen stonden er 6 subcampen. Op een subcamp staan een
aantal verschillende landen. Zo waren wij omringd door Fransen,
Finnen, Duitsers en uiteraard Engelsen. (er waren 4000 UK scouts
als deelnemers. Bij het NL contingent waren de deelnemers met
900.) Ieder subcamp had zijn eigen kleur. Zo hadden wij een groen
met roze keycord. Groen was voor Herfst, (als ik het goed heb) en
roze voor ons subcamp „Sarek‟.
Activiteiten en swoppen
In het „Participant handbook‟ stond voor ieder seizoen zijn
activiteitenschema. Elke dag kon je een andere activiteit doen, en
als je een activiteit had gedaan, kreeg je een blokje. Voor elke keer
kreeg je een ander blokje, met een andere kleur en bedrukking. De blokjes kon je aan een
touwtje rijgen en dragen. Ik deed dat niet, want ik hoorde hoeveel mensen hun blokjes al kwijt
waren geraakt door het bandje te dragen. Je kon ook „swoppen‟. Wat is dit? Ruilen. Iedereen
kende het woord, en je hoefde alleen het woord al te zeggen, en iedereen wist wat je bedoelde.
Je kon bijvoorbeeld badges, oude uniformen, dassen en
veel meer ruilen tegen iemand van een ander land. Dat
werd dus ook heel veel gedaan.
Foodhouses, cafés, supermarkten en meer
Elk seizoen had zijn eigen winkels. Uiteraard, iedereen
moet eten. En waar koop je dat? Juist, in de supermarkt.
De troep die dan corvee had, moest dan naar de
supermarkt en daar de spullen kopen voor het avondeten
en ontbijt. Je had
net zoals overal,
verschillende etenswaar schappen. Ieder seizoen had ook
zijn eigen café. Je kon daar wat eten of drinken, je
elektronica opladen of een paar spullen kopen die je zelf
niet (meer) had.
Een paar landen hadden hun eigen foodhouse opgezet. Je
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kon daar eten of drinken kopen wat typisch was van dat land. In ons „Holland house‟ was het
overal versierd met tulpen en klompen, en kon je bijv. bitterballen, kroketten, stroopwafels en
veel meer kopen.
Er was ook een enorme Jamboreeshop en daar kon je vanalles kopen wat te maken had met de
WSJ. Je kon er seizoenen shirts, mokken, bestek en andere kampeerspullen kopen die bedrukt
waren met het „22nd WSJ 2011 Zweden‟ logo. Je kon er zelfs slaapzakken en matjes kopen. Er
was ook een bank waar je geld op kon nemen of op je eventcard kon zetten. Er waren ook
meerdere apotheken.
Opening, Cultural festival day, Closing ceremony
De opening, die we de dag na aankomst hadden
was bizar. De jamboree song, die iedereen
kende werd gezongen tijdens de opening, en
het is heel bijzonder om dat uit 40.000
verschillende kelen te horen komen. Kippenvel!
Er waren veel verschillende acts en uiteraard
veel speeches en alle vlaggen van alle landen
werden in een parade getoond op het podium.
Tijdens cultural festival day moest iedereen
de hele dag door dingen van zijn land laten zien en
mensen zoveel mogelijk te informeren over hun cultuur.
‟s Avonds was er weer een enorm spektakel en weer veel
muziek zodat er een enorm feestje van werd gemaakt.
Bij de closing ceremony hadden we alleen maar regen. Bij
sommige liepen er ook druppels over de wangen, maar die
waren alleen niet uit de wolken. Het was weer heel erg
bijzonder, en geweldig voorbereid. Na de afsluiting
moesten we om 1 uur ‟s nachts nog 5 kilometer in de
regen naar de bussen lopen, maar met merendeels
optimisten en nachtmensen was het nog heel gezellig. Zelfs als je geen regenjas had.
Camp in camp en Tivoli
Iedere deelnemer moest voor één nacht bij een Scandinavische scoutinggroep logeren samen met
nog 5 andere landen. Je eigen groep was opgesplitst in 4 kleine groepjes met 1 troepleider. Ik
ging met mijn groepje bij een Zweedse scoutinggroep slapen en we konden veel Zweedse spellen
en activiteiten doen. Je kon je eigen dasring van hout maken, kanoën en uiteraard nog meer
mensen ontmoeten! We werden allemaal vriendelijk met open armen ontvangen, en hadden ‟s
avonds een gezellig kampvuur met alle groepen. De ene scoutingplek was iets primitiever dan de
ander. Wij konden kiezen uit 2 tenten voor 6 personen, en anderen moesten met z‟n twintigen in
één tent slapen, met mensen uit andere landen. En
uiteraard, je eigen eten op je eigen vuurtje klaarmaken.
Dat is wat zeg, als je een gasstel gewend bent.
Op het WSJterrein zelf was ook het pretpark uit
Kopenhagen nagemaakt. Ik ben er zelf helaas niet
geweest, maar uit een snelle blik en verhalen waren het
een paar attracties nagebouwd met pionierbalken. Het
was een ervaring om nooit, nooit meer te vergeten.

Veel groetjes van Fleur, van de Explorers.
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Op maandagochtend heel vroeg (9 uur), verzamelden we bij het troephuis. Alle zooi die we
hadden klaargezet mochten we inladen in het busje van Martijn. Wat heel goed uitkwam, anders
hadden we het moeten doen met de ruimte van een
kofferbak. We hadden lekker veel ingepakt met de
instelling „we gaan op luxe kamp‟. Een halve keuken,
partytent, stoelen, barbecue en een tent van 8x4x2m
waren onder andere aanwezig. 
Op de fiets gingen we op weg naar het terrein in
‟s Gravenzande. We hebben het best snel gefietst,
onderweg alleen gestopt voor een lunch, sigaretten
kopen en op-de-foto-met-een-koe.
Eenmaal op het terrein, kregen we te horen dat het
helemaal vol was. Maar omdat hij dat niet had gemeld, mochten we op het „preiveld‟ staan. Dat
was vlakbij de kampvuurkuil en eigenlijk bedoeld als speelveld. Het was wel een lekker grote plek
en dat was heel fijn met zo‟n mega tent!
Het was even puzzelen, maar binnen ongeveer een
uur stond alles. Na hard zoeken bleek dat we de
luifel waren vergeten, maar die werd na het eten
gelukkig nog even gebracht.
We hebben „s middags een lekker soepje gegeten
en verder gewoon rustig wat spelletjes gespeeld
en boodschappen gedaan. ‟s Avonds had Naomi
voor ons macaroni gekookt, lekker!
Houthakken was trouwens ook populair, Tim en
Laurence hebben in 3 uur wel voor 2 weken aan
hout gehakt. Naomi begon toen met het kampvuur aansteken, en ik hielp een beetje mee.
We kregen een aardig groot vuur die paar dagen en naast stoelen, schoenen, wandcontactdozen,
breekstaafjes, insecten, veel plastic, bierdopjes, flesjes, glas en marshmallows, is er toch ook
nog hout op gegooid! En we hebben per ongeluk het gras verbrand, niet aan de beheerder verteld
en er meteen stenen opgelegd.. nu maar hopen dat
hij het niet merkt! Woeps.!
Sarah kwam ‟s avonds ook langs en bleef gezellig
slapen. We hebben het de eerste avond nog niet
heel laat gemaakt..
Dinsdag werden we de tent uitgebrand! Wel super
dat de zon scheen natuurlijk! Lekker rokjes aan en
ontbijten. Daarna nog wat slapen, foto‟s maken,
haar invlechten en voor Yorick, Naomi, Tim en
Maartje: naar het strand fietsen.
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We hebben heel lang gezwommen in zee en ook al waaide er een gele „gevaarlijk zwemmen‟ vlag,
het was heerlijk en de golven waren super hoog! Alleen de sterke wind was een beetje jammer.
Op de terugweg hebben we nog met bokjes gehugd en
daarna een soepje gegeten.
Sarah ging om 2 uur weer naar huis en Laurence en Dyonne
hadden de boodschappen gedaan.
‟s Avonds kwamen Robert en Menno langs en hebben we met
hun knakworstjes gegeten. Vlak daarna kwamen Martijn
(Heijn) en Sarah weer langs en als laatste Martijn (Albert).
Heel gezellig bleef iedereen slapen, en natúúrlijk paste dat
allemaal makkelijk in onze tent! Haha
(deze avond werd wel laat.. )
Woensdag met z‟n allen ontbijten onder de luifel, want het weer was helaas niet zo mooi als
gister. We zijn de hele dag maar lekker bij de tent gebleven, alleen Naomi, Robert en Menno
hebben boodschappen gedaan.
Veel spelletjes gespeeld en uiteraard weer kampvuur
gemaakt! Was een hele gezellige middag geworden, en ‟s
avond hebben Martijn en Martijn pannenkoeken voor ons
gebakken! 
Iedereen ging weer naar huis, alleen Martijn, Martijn en
Sarah bleven nog een nachtje slapen.
Donderdag was echt vreselijk. Na het ontbijt gingen
Martijn, Martijn en Sarah weer weg. Maar vlak daarna brak er echt een enorme storm los. Het
regende zo ontzettend hard, dat Laurence het grote zeil aan de voorkant van de tent had
vastgebonden. Voor de luifel als een soort deur
zegmaar. Het was moeilijk om naar binnen te
komen, maar we waren wel droog!
Elke keer als we naar de wc gingen en andere
scouts tegenkwamen hoorde we erge verhalen. Bij
een groep was er een boom op hun tent gevallen en
zijn alle kinderen geëvacueerd.
En wij waren ongeveer de enige die nog op het
terrein zijn gebleven. Hihi goed hè!
Ondanks de wind en regen, zijn Yorick en ik naar
het centrum gefietst om boodschappen te doen.
Helemaal zeiknat kwamen we daar aan natuurlijk, maar het was wel heel grappig. En niet eens zo
koud!
We zijn ook nog even langs de winkels gelopen en hebben bij de blokker wat papier voor kaarten
gekocht. Maar die hele straat was uitgestorven, dus gingen we snel weer weg.. raar.
Toen we terug kwamen lag iedereen nog steeds te slapen. Echt een boeiende dag gehad.
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‟s Avonds kwam Mathieu langs, die heeft
voor ons hamburgers gebakken 
Pas rond een uur of 11 stopte het met
regenen. Toen hebben Dyonne en Laurence
nog even in de plassen gevoetbald. En
Mathieu bleef gezellig slapen.
Vrijdag ochtend was Mathieu alweer weg,
want hij moest gewoon werken. We
werden heerlijk de tent uitgebrand, wel
een beetje jammer dat we weg moesten
vandaag.
Het was dan wel een voordeel dat we de tent nu droog konden inpakken! De girls begonnen met
opruimen want we hadden de afwas o.a. al dagen niet gedaan.
Naomi maakte versgeperste sinaasappelsap voor ons, wat echt heel lekker was!
Na het ontbijt was het opruimen en inpakken geblazen! Na de storm van gister was het trouwens
een wonder dat onze tent en partytent nog helemaal perfect stonden. Hadden we goed gedaan!
Martijn kwam rond 2uur weer met het busje, dus konden we alles gelijk inladen.
Toen we helemaal klaar waren, hebben we nog even een groepsfoto gemaakt en daarna fietsten
we naar huis!
Martijn was al lang bij het troephuis dus we
konden meteen de bus uitladen. Daarna
lekker naar huis en douchen!
‟s Avonds zijn we allemaal weer gezellig naar
het troephuis gegaan, voor onze standaard
vrijdagavond. We hebben ook gelijk al alle
foto‟s bekeken en dat was een heel gezellige
afsluiting!
Groetjes ook namens de stam,
Maartje
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