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Zaterdag 7 juli
Om 10:00 uur was het dan eindelijk zo ver, verzamelen op scouting om op zomerkamp te gaan. Na de
laatste dingen geregeld te hebben, vertrokken we met 4 auto’s richting Oirschot.
Na ongeveer anderhalf uur in een warme auto, kwamen aan bij het mooie gebouw. Eerst moest even
het speelterrein verkend worden en daarna was het tijd om de vrachtwagen uit te laden en de bedden
klaar te leggen. Toen dit gebeurd was, konden we heerlijk buiten inde zon spelen en was het al gauw
tijd om te lunchen. Vervolgens zijn we het gebied rond het gebouw gaan verkennen. Aan de
achterkant van ons terrein konden we zo het bos in lopen. Hier liepen we ook al snel tegen een
zwembad aan en iets verder kwamen we in een speelbos terecht. Door het bos verspreid stonden
allerlei houtgesneden dieren waar iets te doen was. Zo zijn er veel spannende verhalen verteld en kon
er in dingen geklommen worden.
Toen we terug kwamen, hing er iets aan de grote stoel. Dit bleek een vredespijp te zijn met een brief
van een indiaan met de vraag of wij de vredespijp wilde bewaren, omdat iemand deze elke keer
probeert te stelen. We hebben besloten om de pijp te verstoppen in de slaapzaal van de leiding achter
een kast. Daarna kon er nog even gespeeld worden tot we lekker soep met stokbrood gingen eten. Na
het eten en corvee zijn we het bos ingegaan voor een spannend avondspel. Twee groepjes moesten
poppetjes van de ene naar de andere kant van het bos smokkelen, maar in het bos liepen drie leiding
die je konden tikken en dan moest je het poppetje inleveren en een nieuwe gaan halen. De poppetjes
hadden verschillende punten en aan het eind werd er gekeken welk groep de meeste punten had
overgebracht. De kinderen waren na het fanatiek door het bos rennen lekker bezweet en moe, dus
tijd om terug te gaan en ons bed in te duiken na een opfrisbeurt.
Zondag 8 juli
De kinderen werden een uurtje te vroeg wakker, maar
hebben zich nog wel een tijdje in bed kunnen
vermaken tot de leiding ook toe was aan opstaan.
Sterre, Noa en Hippe waren ondertussen ook
aangekomen om zich bij ons te voegen op kamp. Na
het ontbijt hebben we vanwege de regen binnen
slingerslampam gedaan. Hierbij moeten er
meerkeuzevragen beantwoord worden. Het antwoord
geeft een letter en stuurt je door naar de volgende
vraag. Alleen als je de goede antwoorden geeft, krijg
je de goede letters en word je naar de goede vraag doorgestuurd. Als alles goed gedaan is, komt er
een zin uit. Na flink rondspeuren door het gebouw is het gelukt om de zin compleet te maken. Na het
eten en rustuurtje zijn we het bos in gegaan voor een spel.
Daar werden de kinderen in groepjes verdeeld en moesten ze de leiding tikken. Alle leiding had een
kleur en als ze de leiding hadden getikt kregen ze een kaartje met die kleur erop. Het groepje dat als
eerste alle leiding een keer getikt had won. Het lastige aan dit spel was dat je met je groepje bij
elkaar moest blijven, wat sommige in hun fanatisme wel eens vergaten.
Toen we terug kwamen vonden we een stuk hout in de bosjes en was er iemand in het gebouw
geweest om de vredespijp te zoeken. Gelukkig had hij de pijp niet gevonden, maar hij had wel alles
overhoop gehaald. De slaapzaal, het leidinglokaal en het beverlokaal. We moesten dus alles opruimen.
Er lag ook nog een brief bij het hek waar op stond: “Ik vind die verdomde pijp heus wel”. Dat was dus
wel even schrikken, maar gelukkig was het goed afgelopen. Het stuk hout leek wel een beetje op een
totempaal. Achterop stonden allerlei rare tekens, die we niet konden lezen. We hebben maar besloten
om het te bewaren.
Na het heerlijke avondeten en corvee gingen we weer het bos in voor een avondspel. We moesten in
twee teams zakjes met poppetjes naar de andere kant smokkelen, maar onderweg kon je getikt
worden door leiding en dan moest je het zakje inleveren.

Sommige poppetjes waren meer waard dan andere, maar je wist niet welk poppetje er in het zakje
zat. Aan het eind werden de zakjes opengemaakt en de punten geteld. Het team van Driemer had erg
geluk, want zij hadden Buzz Lightyear, waardoor ze wonnen. Daarna hebben we nog bij het kampvuur
gezeten om liedjes te zingen en popcorn te maken en was het al snel tijd om naar bed te gaan.
Maandag 9 juli
Deze ochtend waren de kinderen al een stuk later wakker. Bij het ontbijt ontbrak Driemer. Toen we
gingen kijken, hoorden we haar om hulp roepen en bleek dat ze vastgebonden zat in de slaapzaal van
de leiding. Een man was via het raam naar binnen gekomen, had haar vastgebonden en de vredespijp
meegenomen. De man had gezegd, dat hij de pijp wilde verkopen, omdat hij veel waard zou zijn.
Nadat Driemer los was gemaakt en weer een beetje van de schrik was bekomen, gingen we ontbijten.
Daarna was het tijd om actief te worden en begon de sportdag. In drie groepjes gingen de kinderen
langs verschillende onderdelen om punten te verdienen. Iedereen had ook een verdubbelveer
gekregen. Deze konden ze inzetten bij een sport waarvan ze dachten, dat ze dat heel goed konden.
Het aantal punten wat ze daarmee verdienden, werd dan verdubbeld. De onderdelen die ze
afmoesten gaan waren verspringen, basketballen, speerwerpen, zakdansen, hindernisbaan, touwtje
springen, water dragen, toverbal, op jacht en paalhangen. Iedereen deed heel goed zijn best en er
zaten heel wat talenten tussen.
Ook na het eten en rusten gingen we weer vrolijk verder
met de sportdag. Omdat we overdag al zo actief waren,
hebben we het ’s avonds rustig aan gedaan. Mooie kaarten
maken om naar huis te sturen en ondertussen om de beurt
douchen. Ook hebben we een brief naar de Indianen
geschreven om te vertellen dat de pijp gestolen was en wie
het had gedaan. De brief hebben we ’s avonds bij het hek
gelegd inde hoop dat de Indianen het zouden vinden.
Dinsdag 10 juli
’s Ochtends lag er bij het hek een brief met een stuk hout.
In de brief stond dat het een stuk totempaal was en dat het ons zou beschermen en helpen. Ook
stond er in dat we vier stukken moesten hebben. Daarna hebben we ons een dag ingeleefd in de
Indianen. We hebben hoofdtooien gemaakt, indianenkettingen, dromenvangers en boven kampvuur
worstjes gemaakt. Ook hebben we onze eigen soep gemaakt. Er moesten wel wat pleisters geplakt
worden na het snijden van de groente, maar alle vingers zaten er nog aan. Verder hebben we ook een
shirt met verf bestempeld, zodat er een echte indianentekening op kwam te staan. Daarna hebben we
uiteraard de eigengemaakte soep bij het kampvuur opgegeten en het was erg lekker.
’s Avonds gingen we weer het bos in voor een spel. Met reflectoren moesten er posten gezocht
worden waar veren verdiend konden worden door opdrachten te doen, zoals buffeltje prik,
dierensporen herkennen, geheimschrift ontcijferen, een wigwam maken en indianenspelletjes te doen.
Maar er liepen ook twee wolven in het bos, die de veren weer af konden pakken en als je geen veer
meer had, moest je een zaklamp inleveren. Dat was best spannend.
Woensdag 11 juli
Tijdens het ontbijt kwamen de bevers aan. Nadat zij hun spullen hadden neergelegd en het corvee
was gedaan, gingen we een speurtocht lopen. Tijdens de tocht moesten er opdrachten gedaan
worden en konden er dingen verdiend worden. Dit waren dozen, kwasten en verf. Toen we terug
waren van de tocht, konden we hier een totempaal mee maken. Daarna hebben we binnen spelletjes
gespeeld, omdat het regende. Na het avondeten kregen we bezoek van twee Indianen, Zachte Veer
en Dikke Bever.

Zij kwamen nog een stuk totempaal brengen en vragen of wij nog steeds wilden helpen zoeken naar
de vredespijp. Ook vertelden ze, dat het laatste stuk totempaal gestolen was door de man die ook de
vredespijp had gestolen. Ze konden helaas niet zo lang blijven en gingen al snel weer verder op hun
reis. Daarna hebben we nog bingo gedaan. Sommige kinderen hadden meer geluk dan anderen, maar
iedereen had aan het einde prijs.
Donderdag 12 juli
Nat het ontbijt zijn we naar het zwembad gelopen om daar lekker schoon te weken in het water. Af en
toe gingen we even het buitenbad in om verkoeling te zoeken, want dat was erg koud, maar de
glijbaan was wel leuk. Daarna konden we binnen weer opwarmen in het Turks stoombad. Nadat we
buiten hadden gepicknickt en nog even hadden gezwommen, was het tijd om te douchen en aan te
kleden. Nadat we de tassen terug hadden gebracht bij het gebouw, zijn we naar de stad gelopen om
iets leuks te kopen van het zakgeld. De kinderen waren lekker zoet met het uitzoeken van iets leuks in
de speelgoedwinkels. Ze kwamen terug met scheetzakken, lego, trapveren, en nog veel meer. Na het
teruglopen konden de kinderen nog even zelf spelen tot we lekker pannenkoeken gingen eten. Bij het
uitdelen van de post, bleek dat er een brief van de Indianen tussen zat. Hier stond in dat ze gehoord
hadden dat het laatste stuk totempaal ergens bij een soort zigeunerkamp verstopt lag tussen allerlei
beelden. Kokkie had met boodschappen doen wel een zigeunerkamp gezien. We besloten om daar te
gaan kijken als het donker was. Eerst hebben we dus nog een bosspel gedaan. Er liep leiding rond
met verschillende kleuren bij hun oor. Alle groepjes moesten proberen de kleuren te verzamelen door
de leiding te tikken. Maar er liep ook één leiding rond met de kleur zwart en als je die tikte of zij jou
tikte, werd een andere kleur doorgestreept en moest je die weer opnieuw zoeken. De Bevers hadden
samen met Sahi als eerste alle kleuren bij elkaar gevonden! Aan het eind van het spel was het
inmiddels donker geworden, dus gingen we op weg naar het zigeunerkamp. Hoe dichterbij we
kwamen, hoe spannender het werd. Toen we om de hoek stonden, bleven degenen die het eng
vonden achteraan en met een paar gingen we voorop om er zachtjes heen te sluipen. We zagen in
een soort tuin allerlei beelden staan en daar stond ook het stuk totempaal tussen. Hugo en Noor
renden er snel naar toe om het te pakken en toen begon er net een hond te blaffen, waarna we ons
dus snel uit de voeten maakten, voordat iemand ons zou zien. Het was ons wel mooi gelukt om het
laatste stuk terug te stelen. Terug bij het gebouw, moesten we even bijkomen bij het kampvuur met
iets te drinken en marshmallows. Omdat het al erg laat was, moesten we wel heel snel naar bed.
Vrijdag 13 juli
Na een beetje uitslapen en een stevig ontbijt was het tijd voor
een spel op het veld. Toen we het doel bij de kampvuurkuil
gingen halen, vonden we daar een brief met de ontcijfering van
het geheimschrift en dat de vredespijp verstopt lag bij de grote
uil. We zijn gelijk naar het speelbos gegaan om daar te zoeken
bij de houtgesneden dieren. Bij de stoel met de grote uil zijn
een paar leiding op de uitkijk gaan staan, terwijl de rest op
zoek ging naar de pijp. Het duurde wel even, maar uiteindelijk
vond Dorian de pijp onder een hoop takken. Teruggekomen
met de pijp hebben we het geheimschrift ontcijferd. Op de
totempaal stond: Pijp op totem, ugh. Dans om totem, ugh. Zing
indianenlied, ugh.
’s Middags hebben we een postenspel gedaan. Er werden
trommeltjes gemaakt, indianenketting happen, verenroof en
indianen en wolven moesten elkaars veer of staart proberen af
te pakken.

Helaas viel het programma letterlijk een beetje in het water, waardoor er ook lekker binnen is
gespeeld en is geoefend voor de bonte avond.
Natuurlijk stond er ook een Captain’s Dinner op het programma met op het menu bizon keutels met
goude tipistokken, stoplicht totempalen, broodjes zachte veer (dat smaakt naar meer), Tipi van
zwarte kever (nichtje van dikke bever) en Kokkie’s indianensoep (de allerlekkerste!)
Zoals overigens de hele week, smaakte het overheerlijk en daarvoor hebben we Kokkie dan ook een
groot applaus en een cadeautje gegeven. Na het eten gingen we naar het kampvuur voor de bonte
avond. Toen we daar de laptop aanzette voor de muziek, verscheen er een filmpje van Zachte Veer.
Daarin bedankte ze ons voor het terugvinden van de vredespijp eb vroeg ze ons de vredespijp achter
te laten bij de totempaal. Daarna hebben we mogen genieten van Mega Mindy, moppentrommel,
Queen, ameland en een spectaculair leiding optreden (waar nooit meer over gesproken mag
worden..) en natuurlijk het kamplied over iedereen.Ook hadden we de prijsuitreiking van sportdag
nog te goed. Levi was derde, Mila tweede en Nicky eerste! Goed gedaan en de rest natuurlijk ook.
Tussendoor moesten we natuurlijk ook nog de opdracht van de totempaal doen. De totempaal stond
inmiddels op het grasveld. De vredespijp hebben we zoals dat
moest er bovenop gelegd. We zijn er in een grote cirkel om
heen gaan staan en hebben een indianenlied gezongen terwijl
we om de totempaal heen dansten in de hoop dat het zou
helpen om alles weer goed te krijgen. Daarna gingen we weer
verder met de bonte avond. Na deze feestelijke avond was het
voor bijna iedereen tijd om naar bed te gaan. Hugo en Levi
mochten nog iets langer het vuur aanhouden, omdat zij na de
vakantie gaan overvliegen, maar uiteindelijk moesten ook zij
naar bed.
Zaterdag 14 juli
De volgende ochtend moesten we op tijd opstaan om alles op te ruimen. Alle spullen weer inpakken,
schoonmaken en toen de ouders en vrachtwagen kwamen, alles inladen en op naar huis om alle
ouders weer te verblijden met onze thuiskomst. Op scouting de spullen weer uitladen en de verhalen
en het kamplied aan de ouders ten gehore brengen. Daarmee kwam er een eind aan een geweldig,
gezellig, spannend en leuk kamp.

Reisverslag van de padvindsters die in 80 dagen de wereld rond gingen.
Vrijdag 6 Juli
De grote reis begon op vrijdag met het inladen van alle spullen in de
vrachtwagen en het doorspreken van de laatste wijzigingen in de
route. De volgende dag zal de reis immers beginnen per fiets, en wel
naar Zuid-Amerika. Eerst alle tenten en benodigdheden voor onze
wereldreis inpakken zoals: vliegtuigen, malariapillen, rubberboten,
spaceshuttles, safari-jeeps, stoomtreinen en nog veel meer wat je op
een wereldreis nodig zou kunnen hebben.
Zaterdag 7 Juli
Om half 10 hebben we met zijn allen verzameld aan de Lange Haven met de fiets. Op het moment
van vertrek bleek dat er een aantal meiden toch nog wat vergeten waren mee te nemen, lenzen
spullen, een zonnebril en nog wat. Dus de vaders zijn naar huis gesneld om de spullen op te halen
zodat we toch nog op tijd konden vertrekken. De laatste instructies zijn
gegeven en dus klaar om te gaan. Nog even zwaaien, een knuffel voor de
ouders en toen, PANG!!!! Wat was dat? Een klapband. Dat gaat lang duren
om te repareren dus dat was de eerste fiets voorop de bezemwagen.
De rest ging toch op weg richting Scheveningen, want daar is de lunchpost.
Met de wind in de rug en de zon op ons bolletje ging de reis heel
voorspoedig en waren we na 2 uur al op de lunchpost. De lunchpost was
bij de oma van Iris, die overheerlijke broodjes en koekjes voor ons klaar
had staan. Daar waren we wel aan toe om weer opgeladen de tocht voort
te zetten.
Na de lunch was het tijd om de stad achter ons te laten en door te gaan in
de duinen. Gelukkig hebben we de wind nog steeds in onze rug en schijnt
het zonnetje nog steeds. De reis gaat nog steeds voorspoedig voor ons, helaas niet voor de
wielrenners die voor ons tegen elkaar aan reden. Wij bleven gelukkig overeind en hulp was er snel bij.
Na een kilometer of 60 kwam eindelijk Zandvoort in zicht en kwam het doel steeds dichterbij. Het
nadeel wanneer je ziet waar je moet zijn, is dat het nog heel lang duurt voordat je er bent. Maar met
een paar kracht snackjes konden we toch nog in de eindsprint naar het terrein in Bentveld rijden. Om
een uur of 4 reden we met zijn allen de fietsenstalling in en werden we opgewacht door Martijn,
Martijn en Peter en de spullen uit de wachtwagen. Deze mochten naar het terrein waar we de tenten
op moesten gaan zetten.
De plekken zijn verdeeld, de tenten gepakt dus het opzetten kan
beginnen. Ondertussen is Peter druk bezig met het avondeten; hele
lekkere dikke vette PANNENKOEKEN!!!! Jammie, dat gaat er wel in na
zo’n lang stuk fietsen.
Na het eten was er nog tijd om een rondje over het terrein te lopen en
een klein kampvuurtje, maar daarna vielen de ogen toch echt wel dicht
en was het bedtijd. Maar wacht, we kunnen nog helemaal niet naar bed,
eerst kwam Captain Kipcorn nog langs om de tickets voor de komende
nacht af te geven. Tijdens de nacht neemt transport bedrijf “FLG
transportations” namelijk alles mee naar Zuid-Amerika waar we de
volgende ochtend wakker zullen worden.

Zondag 8 Juli
Alle panfluiten nog aan toe, wie komt dáár aangelopen. Daar is Captain Kipcorn weer met een paar
panfluit spelende Zuid-Amerikanen om iedereen te laten weten dat we aangekomen zijn. Nadat we
onze hoofden uit de tent hebben gestoken blijken we midden in het regen seizoen te zitten. Dat
betekent regenjassen aan en een droog plekje zoeken voor het ontbijt. Dit doen we gezellig met
elkaar in de keuken van de leiding, dit is ook de enige
die er nu staat.
Na het ontbijt is het voor alle rondes ook tijd om hout te
halen voor hun eigen keukens. Afgeremd door de regen,
is het aan het einde van de middag toch echt zover, de
zeilen gaan over de keukens en het weer klaart op. Snel
de regenjassen te drogen hangen en naar het speelveld
om met een spelletje boompje verwisselen weer op te
warmen voor het koken.
Oh ja, we moeten zelf koken, welke leiding nodigen we uit om bij ons te komen eten? Daar beginnen
de moeilijke keuzes. Alle leiding had een plekje in een keuken en zo konden ze mooi een handje
helpen met koken. Bonen, mais, gehakt, paprika en een soort pannenkoekjes, wat moeten we daar nu
van maken. Wraps, wat? Ja wraps, gevulde pannenkoekjes met alles wat je erbij hebt gekregen. Toen
het eenmaal warm op tafel stond gingen de pannen schoon op, dat ging erin als zoete broodjes.
Na het eten komt natuurlijk ook de afwas, en dat is wennen als je dat zelf moet doen zonder
vaatwasser. De schemer was al ingevallen toen de afwas klaar was, zo donker zelfs dat er alleen nog
maar tijd was voor een lekkere avondwandeling over het terrein.
Bij terugkomst op het terrein was het tijd voor het grote “Wij gaan de wereld over in 80 dagen spel”.
Iedere dag kreeg elke ronde een hoeveelheid kaartjes met vervoersmiddelen om op het speelbord
(wereldkaart) in zo min mogelijk dagen in het volgende werelddeel te komen. We moeten immers
vannacht weer van Zuid-Amerika naar Afrika komen, en daar hebben we toch echt alle mogelijke
voertuigen voor nodig. Iedere ronde levert hetzelfde aantal kaartjes in, maar als je geluk hebt, kun je
supersonisch snel naar het volgende werelddeel en doe je dit in één dag. Alle kaartjes zijn ingeleverd
en de tickets kunnen weer uitgedeeld worden door Captain Kipcorn. Iedereen naar bed en de tickets
onder de kussens, zo is de kans dat iedereen veilig aankomt in het volgende werelddeel het grootst.
Maandag 9 Juli
Awoembawee Awoembawee schalt het uit het afrikanenkoor, en al
snel klinken dezelfde geluiden uit onze tenten. Het is weer tijd om
onze tent uit te komen en wel in Afrika. De leiding vol gehangen met
vrolijke doeken en tonnen water op hun hoofd. Ja!! Zelfs Peter draagt
een doek en ketel op zijn hoofd.
Na het ontbijt was het tijd om ons eigen safaripark bij elkaar te
verdienen met het safarispel. Dit is een soort monopolie waarbij
iedere ronde geld kon verdienen door opdrachten uit te voeren zoals:
gecamoufleerd langs een tijger (leiding) sluipen zonder gezien te
worden of een reclameslogan en naam voor het safaripark te
verzinnen. Met het geld wat verdiend is tijdens de opdrachten kunnen
attributen en dieren voor het safaripark gekocht worden. De ene
ronde was nog enthousiaster dan de andere en begon ook in het bos
gras en takken te gebruiken als natuurlijke aankleding.

Nadat alle parken klaar waren was het tijd om te lunchen en
met het middagprogramma te beginnen.
’s Middags hebben we van oude tijdschriften, lijm en
satéstokjes zelf kralen gemaakt.
Door verschillende vormen uit het papier te knippen kreeg je
verschillende vormen van kralen. Wanneer je genoeg kralen
had gemaakt kon je er een armband of zelfs een ketting van
maken.
Naast het maken van de kralen konden we ook
vriendschapsarmbandjes knopen. Met kleurige stukjes wol en een veiligheidsspeld werden de mooiste
armbandjes voor broertjes en zusjes en natuurlijk voor onszelf geknoopt. Tijdens het knopen was
Mathieu bezig met het schoonmaken van takken en het kneden van deeg. Martijn was al begonnen
met het maken van een vuurtje zodat we lekker stokbroodjes boven het vuur konden maken.
Maar wie kwamen daar ons terrein opgelopen, zomaar 2
inboorlingen met een grote rugzak. Het zijn Dyonne en
Laurence; zij lopen dit jaar een aantal kampen langs en
komen als eerste bij ons. Na een wandeling van ongeveer 25
km kunnen ze wel een lekker vers warm broodje gebruiken,
dus aan hen de eer om de eerste te maken. Bij de meesten
kwamen er bij de heerlijke geuren al wat kwijldruppeltjes in
de mondhoeken en iedereen had in een mum van tijd een
lekker broodje.
Na de kleine versnapering en wat ontspanning moest er weer gekookt en gegeten worden voordat we
met het avondspel kunnen beginnen. Ook hier blijven we in de safari want we spelen het grote
dierengeluiden spel. Alle dieren zijn uit de safariparken ontsnapt en zo het bos naast het kampterrein
ingerend. Aan ons de schone taak om ze allemaal (in het donker) weer terug te vinden aan de hand
van hun geluiden. Alle dieren zijn weer gevonden en het is weer tijd voor het grote spel om naar het
volgende werelddeel te reizen. De kaartjes werden weer ingeleverd, de tickets geschreven en na een
welterustenkusje van Captain Kipcorn kon iedereen weer veilig op reis naar het volgende stukje
wereld.
Dinsdag 10 Juli
Deze regenachtige dinsdagochtend werden we wakker in
Australië, het werelddeel wat we te voet moeten
doorkruisen. Dus na het ontbijt de wandelschoenen aan
en de regenjassen, zonnebrillen, vliegenmeppers en
kompassen in de tas. Jolanda en Mathieu geven de
uitleg over de route en het routeboek, de andere leiding
heeft al hun plek ingenomen op hun posten of is
boodschappen aan het doen. Het laatste groepje begint
aan de tocht en Jolanda en Mathieu fietsen langs het
eerste stuk route om te zien of er nog geen verdwaalde
padvindsters rondlopen. En ja hoor, tot aan de 2de post
gaat alles goed maar daarna sloeg het noodlot voor de rondes toe; er zat een foutje in de route
waardoor iedereen weer even opnieuw op de route gezet moest worden. Met wat peptalk en wat
moed was iedereen zo weer onderweg naar de volgende post. Op deze post kreeg iedereen een
kaarthoekmeter en moet het coördinaat van de lunchplek in de kaart ingetekend worden. Eerst
zoeken waar we nu staan op de kaart en daarna was het zo gevonden.

…Lees verder op pagina 12!

Lees hier de leukste uitspraken en wist-je-datjes van het verkenner kamp! Nog niet uitgelezen?
Kom op zaterdag 1 september naar de fotomiddag en lach je dubbel in het beverlokaal!

…Leon de brandnetels indook
omdat het zo fijn ligt?

…Jelle ei naar aardappel
vindt smaken?

…Patryk ei hetzelfde als
spinazie vindt smaken?

… Joost de heilige
koffiegeest bezweert?

Cai: Ik wil okselzweet,
mag ik een watje?

Heb je je al gewassen en
tanden gepoetst? Leon:
Ja hoor! Gisteravond!

Simon: Dit kamp is Ultra-JA

…Dat we door alle
regen waterscouts
zijn geworden?

…Jeremy graag zijn urine
meeneemt naar huis?
…Robin niet bij zijn
geboorte aanwezig was?

Patryk: De bosbeesjes
hebben onze tent vies
gemaakt!

Je slaapzak ligt niet recht.
Sebastiaan: Dat klopt
want ik ben er net uit.

Heb je een traan?
Patryk: Nee, mijn ogen
zweten!

…Simon gelooft dat je ‘n
brief van de overheid
krijgt als je vegetariër
moet worden?

Mees: Heb je hun keuken
gezien? Het lijken net
vrouwen zo opgeruimd!

Mees: Spiegels stinken!

Simon: Dit smaakt lekker!
-Wat is het dan?Simon: Geen idee.

…Cai het liefst de hele
dag rondloopt met een
groene kuif?

Wat moet je meenemen
voor de douche? Jelle:
Een handdoek en een
toilettas, al weet ik niet
waar ik die voor nodig
heb.

…Patryk graag een
chocolademasker op zijn
gezicht wil?

…Joost loopgraven graaft?

…The Great Holmes een
toetje hebben gekocht
wat niemand lustte?

…En dat Joost zo lief is
geweest om dat toetje te
ruilen?

…Mees graag in de poep
rolt?
…En dat komt omdat
iedereen zo zijn eigen
behoeftes heeft?

…Leon ook graag
loopgraven wil graven?
…We zo veel zeilen
mee hadden dat we
bijna op zeilkamp
gingen?

…Samenwerken
ongeoorloofd gedrag is
volgens Mees?

…Simon exact 1 of 5
luizen heeft?

…Vervolg van pagina 10!
Hop allemaal weer op weg naar de lunch, nu kon de verzamelde leiding ook richting de lunchplek
vertrekken. Ondertussen was het droog geworden en kwam er een zwak zonnetje doorheen. Tegen
de tijd dat we allemaal op de lunchplek waren begon het ook lekker warm te worden en konden de
lange mouwen de tas in. Zomaar kwam er een
aantal jongleerballetjes en een diabolo
tevoorschijn en werd er voor vertrek nog een
beetje gejongleerd, of beter gezegd: geoefend
met balletjes gooien.
Vol goede moed werd er weer begonnen aan de
2de helft van de hike, een lang stuk door de
woestijn van midden Australië. Halverwege op de
post moet er nog een horizonschets gemaakt
worden. Geef een padvindster een velletje papier
en een potlood, maar een horizonschets komt er
bijna niet op papier.
Na wat moeite en denkwerk waren alle schetsen
gemaakt en goedgekeurd en kon de eindsprint naar het kampterrein beginnen.
Op het kampterrein aangekomen konden we lekker relaxen voordat de verplichte zaken weer riepen.
Moe van het lopen was het ’s avonds tijd voor een kampvuurtje om lekker naar de vlammetjes te
kunnen staren. Captain Kipcorn kwam ook bij het vuur zitten om daarna weer de tickets voor de
volgende dag uit te delen. FLG transportations kwam vanavond vroeg alle spullen halen voor de
verhuizing, dus lekker op tijd naar bed.
Woensdag 11 Juli
Ook deze morgen werden we weer in het regenseizoen wakker,
ditmaal in Azië. Bij wakker worden kreeg iedereen een gekleurde
stip op het voorhoofd zodat iedereen zich meteen thuis voelt. De
leiding had zich ook uitgedost in mooie oosterse gewaden, al
moesten de meesten er alleen maar om lachen. Azië is het
werelddeel waar balans en nadenken erg belangrijk is, daarom
begonnen we na het ontbijt met een postenspel waarbij diverse
doe- en denkspellen voorbij kwamen. Voor onze balans hebben we
geoefend met hinkel twister, waarbij je hinkelend van de ene kleur
naar de andere moet gaan. Daarbij moet je ook nog dansen,
klappen, neuriën of wiebelen wat erg goed is om de balans te
oefenen.
Voor de geestelijke belasting moeten we een aantal figuren maken
met tangram. Dit zijn houten vierkanten en driehoeken van hout
waar je verschillende figuren mee kunt maken.
In het voorbeeld zie je de lijntjes niet, en moet je zelf uitzoeken
hoe je alle figuren tegen elkaar aan moet leggen. Dit kan voor een hoop hoofdbrekens zorgen, maar
toch lukte het allemaal.
Verder hadden we groot mikado en een hindernisbaan waarbij er met stokjes diverse voorwerpen
overgebracht moeten worden. Als je ernaar kijkt lijkt het heel makkelijk om iets met stokjes beet te
houden maar in de praktijk is het toch echt een stuk lastiger.
Na de lunch stond er nog een echte Aziatische sport op het programma, namelijk sumoworstelen. In 1
tegen 1 wedstrijden werd iedereen uitgedaagd in de ring om het tegen een andere padvindster op te
nemen. Voordat je de ring in gaat moet je natuurlijk wel een sumo “luier” aan, anders brengt het
ongeluk. Op het einde moesten Martijn en Martijn het ook tegen elkaar opnemen, en dat met 16
scheidsrechters om de kring heen. Als dat maar goed komt?

Azië is ook het land van de thee, dus om 4 uur ’s middags
kwam Sikh Mathieu aan met een tablet thee en een ketel
speciaal ingevlogen Aziatisch water. Iedereen moet wat
van het theetablet afbreken en in hun mok doen, waarna
er hoog water op geschonken wordt.
Voordat de thee de mok ingaat, moet er nog even aan
geroken worden, en ja; dat is niet altijd slim want de thee
ruikt naar stal. Het water werd opgeschonken, en na het
trekken kon iedereen ervan proeven. Niet iedereen vond
het lekker, maar iedereen heeft wel geproefd.
Deze avond stond er ook een speciale maaltijd gepland. Iedere ronde maakt namelijk een gerecht
voor de gezamenlijke rijsttafel. De volgende gerechten werden gemaakt: Gadogado, Saté, Indische
gehaktballetjes, eiercurry, babi ketjap en dat samen met witte lijst. Wonderbaarlijk waren alle
gerechten op hetzelfde moment klaar en konden we met heel de groep gaan aanvallen. Wat was het
allemaal lekker, zo lekker zelfs dat bijna alles opgegeten werd.
Na de afwas werden we door Captain Kipcorn
en de Sikh meegenomen om met de fiets
richting het strand te gaan. Het zonnetje scheen
namelijk en het zou een mooie zonsondergang
worden, daar moeten we even van genieten.
Voor alleen de zonsondergang gingen we niet
naar het strand, het was namelijk de bedoeling
dat we ook geluksballonnen op gingen laten.
Helaas waaide het veel te hard op het strand
waardoor dit niet ging. Daardoor hadden we wel
tijd over om pootje te baden, te vliegeren en
van de zonsondergang te genieten.
Terwijl het langzaam donkerder werd was het ook weer tijd om terug te gaan voor een klein
avondspelletje. Want het superduper fantastische sluipiesluip was nog niet gespeeld dit kamp, en dat
kan toch ècht niet. In het donker met zijn allen het bos in om zo stil mogelijk bij de schijnwerper te
komen en uiteindelijk te tikken. Tegen de tijd dat heel het kampterrein de snaveltjes al toegedaan
hadden was het voor ons ook tijd om het “in 80dagen de wereld rond” spel te spelen en de tickets te
verzorgen.
Donderdag 12 Juli
Na een rumoerige nacht vol met storm en
regen, was het FLG transportations niet
gelukt om veilig het volgende werelddeel
te bereiken. Noord-Amerika konden we
wel al zien liggen, alleen het laatste stukje
moesten we nog zwemmen. Dus na het
ontbijt op de fiets naar het zwembad,
waar we allemaal weer lekker schoon
konden badderen. Het bubbelbad was na
ons bezoek niet zo fris meer, maar wij
waren weer lekker schoon geweekt.

Een paar uur later hadden we de kust bereikt en werd het tijd om de stad in te gaan, want in Amerika
moet toch geshopt worden. Ook mochten we zelf (per ronde) ons eigen eten verzinnen en kopen. Met
zijn allen de winkel bestormen en op zoek naar de goedkoopste en lekkerste producten om zoveel
mogelijk te kunnen kopen.
Tijdens het koken was het wel merkbaar dat het al donderdag was, want iedereen werd wat
prikkelbaarder en er gebeurden een paar kleine ongelukjes. Na het eten dus allemaal gezellig bij het
kampvuur om naar de vlammetjes te staren en half in slaap te dommelen. Eigenlijk te moe om de
kaartjes te pakken en te spelen werden toch de tickets nog aangenomen van Captain Kipcorn om
daarna slaapwandelend naar bed te gaan. Er staat morgen namelijk een zware dag te wachten.
Vrijdag 13 Juli
Vanuit Noord-Amerika heeft Captain Kipcorn ons
weer veilig naar Europa geleid, en dat was
merkbaar, het regende namelijk. Geen lekker weer
om op te staan dus blijven we lekker nog even
liggen totdat het bijna droog is - wat is buienradar
toch een goede uitvinding.
Op het programma staat het opruimen van de
keuken, maar eerst mocht er nog voor de laatste
keer in de keuken ontbeten worden. Na het ontbijt
alles afwassen en opruimen, kookstelletje
schoonmaken, tafelblad schoonmaken, alle
bloemetjes, lampen en andere aankleding opruimen
zodat alle sjorringen en balken weer los gemaakt kunnen worden. Gelukkig waren de weergoden ons
goed gestemd en kwam na een uurtje het zonnetje om de hoek kijken. Aan het einde van de ochtend
waren alle balken weggebracht en de rest opgeruimd, snel lunchen en hop op de fiets naar het
strand. Bikini aan en lekker in de zee spelen of een mooi zandkasteel bouwen. Ondertussen werd er
op het kampterrein een grote tafel gemaakt en werd het ‘captains dinner” voorbereid.
Uitgewaaid en wel weer terug op de fiets en
aangekomen konden we direct aan tafel. Met het
captains dinner hebben we de reis van de afgelopen
dagen nog eens herhaald maar dan in de gerechten,
dus uit ieder werelddeel een klein gerechtje.
Met veel gelach en verhalen over de afgelopen dagen
werd er gegeten, maar ook werd voor de laatste keer
het spel gespeeld. De uitdaging was natuurlijk om met
je ronde zo kort mogelijk de wereldreis af te leggen.
Alle rondes haalden de laatste goede kaarten
tevoorschijn voor een eindsprint, en daardoor werd het
nog even spannend.
Uiteindelijk heeft de ronde van Julie de reis het snelst afgelegd in 96 dagen, de langzaamste ronde
heeft er bijna 2x zo lang over gedaan, namelijk 173 dagen.
Tijdens de afwas heeft Peter zich nuttig gemaakt door het kampvuur alvast op te bouwen en aan te
steken, zo konden we na de afwas direct plaatsnemen voor het laatste kampvuur. Ook aan deze
avond komt een einde en zo komt het einde van het kamp toch wel snel dichterbij, maar eerst
morgen nog een zware dag om alles weer in te pakken.

Zaterdag 14 Juli
Eindelijk weer een droge ochtend, maar helaas niet
voor lang. Een half uur nadat we zijn opgestaan en de
eerste tassen de tenten uitgesleept zijn, brak het
noodweer los, en in een half uur stond er 10 cm water
op het veld. Alle spullen werden versleept van de ene
“droge” plaat naar de andere, maar het mocht allemaal
niet baten. Het was duidelijk; we nemen alles drijfnat
mee naar huis. Terwijl we dit gingen beseffen maakte
het ook niet meer uit of we nu nat werden of niet en
begonnen we met het opstapelen van de spullen.
Op het parkeerterrein waar de vrachtwagen al op ons stond te wachten was het ook niet misselijk, er
lag namelijk een plas zo groot en diep als een oceaan tussen onze spullen en de vrachtwagen. Toch
proberen zo lang mogelijk droge sokken te houden, maar bij een kleine struikeling liep je al te soppen
in je schoenen en maakte het ook niets meer uit.
Alle spullen in de vrachtwagen en de padvindsters naar de trein op naar huis. Op de Lange Haven
aangekomen blijkt dat de vrachtwagen nog wat vertraging had op het terrein en kwam pas 1,5 uur na
ons aan bij het troephuis. De één snel naar huis om wat droogs aan te trekken, de ander blijft
wachten totdat de spullen er waren.
Na het uitladen was het nog even afscheid nemen en naar huis om daar lekker te kunnen douchen en
wat warms aan te trekken of lekker te gaan slapen.

Zaterdag 7 juli
Op zaterdagochtend 10 uur verzamelen we met z’n allen op het station van Schiedam. De verkenners
zijn natuurlijk een beetje zenuwachtig en kunnen niet wachten om weg te gaan; een knuffel voor de
ouders kan er bij sommigen nog maar net vanaf. Even omdraaien en zwaaien en daar gaan we dan:
de oudste verkenners mogen met de auto en de rest gaat met de trein. Op het station in Rotterdam
nemen we de internationale trein richting Antwerpen. Helaas was er een treinstoring waardoor onze
trein echt helemaal propvol zat. Als sardientjes in een blikje staan/zitten/hangen we in de trein. Na
een uur komen we aan in Antwerpen en nemen we de trein richting Herentals. Daar hebben we
gelukkig wel plaats en we kunnen gelijk even lunchen. Bij aankomst in Herentals lopen we naar het
terrein. Onderweg komt Joost ons al tegemoet gereden zodat we verder kunnen met de auto.
De jongens die met de auto zijn gegaan zijn al druk aan het sjouwen met de spullen, de treinreizigers
sluiten zich er gelijk bij aan en na een korte tijd liggen alle spullen al op de kampplek in het bos. Tijd
om even wat te drinken en te kletsen. Hierna kunnen de tenten
worden opgezet en worden de spullen uitgezocht die per
patrouille nodig zijn voor de keukens. Omdat de keukens nog niet
klaar zijn eten we vanavond met z’n allen onder een groot zeil. Er
was tomaten- en groentesoep en broodjes knakworsten, gemaakt
door de leiding. Het gaat er goed in bij de jongens en er is zelfs
nog plek over voor een vlaflip als toetje.
’s Avonds wordt de omgeving verkend tijdens een
avondwandeling met de enige echte Sherlock Holmes. Bij
terugkomst zitten de Dandy, de Baron, de Ontdekkingsreiziger en
de Lady op ons te wachten en stellen zich voor. Al snel vinden we
het lijk van meneer de Pauw. Aan de verkenners is het nu de taak
deze week de moord op te lossen en zo de dader aan te wijzen.
Ze krijgen een notitieboekje om alles op te schrijven en gaan
gelijk iedereen enthousiast interviewen. Aan de eerste avond
komt een eind en we zoeken voor het eerst deze week onze
slaapplek op. Welterusten.
Zondag 8 juli
Vannacht heeft het hard geregend en een beetje geonweerd. Toch hebben de Verkenners niets
gemerkt en lekker geslapen. We moesten ze zelfs op de eerste ochtend al wakker maken. Helaas
regende het behoorlijk en daarom hebben we gezellig onder het zeil van de leiding ontbeten. Na een
klein spelletje was het eindelijk droog en konden we aan de keukens gaan beginnen. Na hard
doorwerken lukte het elke patrouille om de keuken op tijd voor de lunch af te hebben. Het is even
wennen voor ze in dit bouwwerk, maar ze hebben nog de rest van de week, dus dat gaat wel goed
komen.
Na de lunch besteden we aandacht aan criminaliteit en iemands uiterlijk. Kan je namelijk aan iemands
uiterlijk zien of hij crimineel is en hoe oordeel je over iemand? Daarna hebben we een rechtszaak van
een roofmoord nagespeeld. We hadden een jury, aanklagers, veroordeelde en de bijbehorende
advocaten. Uiteindelijk heeft de jury een uitspraak gedaan. De veroordeelde kreeg 8 jaar
gevangenisstraf. Het avondeten werd vandaag voor het eerst door de heren zelf gemaakt. Het was
nasi met saté en kroepoek. Jeetje wat doe je eerst, wat wordt snel warm en hoe kook je de rijst
überhaupt? Veel vragen, maar na een tijdje was het elke patrouille gelukt om een goede maaltijd op
tafel te zetten. Elke avond nodigt de patrouille een staflid uit om mee te eten, zodat ze het niet
helemaal alleen hoeven te doen. Af en toe een aanwijzing is soms wel handig.
Na het eten is de officiële opening van het kamp. En er is nog iets bijzonders, we gaan Yorick
installeren! Na zijn installatie opent hij de chillplek van het kamp. Een hut met autobanden waar je
lekker kan liggen, hangen, spelen, Donald Duckjes lezen enz.

Maar er was vanavond niet veel tijd om te chillen, want we gaan kaarten schrijven. Maar waar zijn die
lijntjes aan de rechterkant eigenlijk voor? Vrijwel alle verkenners schrijven hier hun verhaal op. Maar
dan weet de postbode natuurlijk niet waar de post naartoe moet! We schrijven wat extra aanwijzingen
voor de postbode en hopen er maar het beste van…
Wanneer het gaat schemeren is het tijd voor het glowstick-smokkel-spel. De glowstick moet je
proberen over te smokkelen zonder beschenen te worden door de zaklampen van de leiding. Zo wel,
moet je weer terug naar het begin en het opnieuw proberen. Na veel geravot te hebben in het bos
eindigt het spel met een bui. We drinken nog even wat en dan gaan we onze slaapzakken opzoeken.
Maandag 9 juli
Opstaan! Want vandaag is het hikedag! Per patrouille
krijgen de verkenners een routeboekje en iedereen krijgt
een DNA-kistje waarin ze onderweg hun eigen DNApaspoort gaan verzamelen. Als de route in een keer goed
wordt gelopen is de lengte totaal 10 km en er zijn 7
posten onderweg. Ze lopen met kruispunten naar post 1.
Hier wordt de basis van het DNA-paspoort ingevuld
(naam, leeftijd ed.) en zetten ze in hun paspoort hun
vingerafdruk en oorafdruk. Daarna lopen ze via een
oleaatje naar post 2. Daar wordt er gekeken naar de kleur
van je ogen en maak je een zijaanzicht van je gezicht.
Van post 2 naar post 3 worden de meeste foutjes
gemaakt. Hier moeten ze namelijk per kruispunt de graden van het kompas volgen en dat is toch wel
lastig. Gelukkig weet iedereen de volgende post te bereiken. De verkenners gaan hier kijken naar
lengtes: wat is van jouw lichaam 10cm, 25cm, 50cm en 100cm lang. Ook tellen ze de stappen die ze
zetten in 100m, meten ze hoe lang ze zijn in feet, hun omtrek in feet en hun voetafdruk in duimen. Na
deze post gaan ze met het kompas en een kaartje op weg naar de lunchpost, even lekker zitten en
wat eten en drinken. Via bolletje-pijltje lopen ze naar post 5 en 6. Hier gaan ze ruiken en voelen om
hun zintuigen te testen. Met een fotoroute (die door intussen gekapte bomen toch erg lastig bleek te
zijn) komen ze bij post 7. Ze kunnen hier de uitkijktoren op om even over het bos heen te kunnen
kijken naar de omgeving. Na het beklimmen van de toren volgt nog een proeftest. Na deze test is het
laatste deel van de tocht aangebroken. Met GPS-ontvangers lopen ze terug naar het terrein. Helaas
heeft de laatste groep nog last van een behoorlijke bui en komen dus nat (maar wel erg snel!) terug.
Dat mocht de pret niet drukken, want ze hadden het allemaal erg naar hun zin gehad.
Na zo’n tocht gaat het eten er goed in: vissticks, peentjes/erwtjes en aardappels met als toetje
watermeloen. Na het eten gaan we allemaal even onder de douche. Hierna zitten we gezellig bij het
kampvuur. Natuurlijk met marshmallows. Na zo’n tocht is een beetje nachtrust wel lekker, dus op tijd
naar bed. Alleen denkt Mees (en daardoor zijn hele patrouille) dat er een dropping komt. Ze blijven
dus in hun kleren liggen omdat ze er volgens hen zo weer worden uitgehaald. Dat scheelt ’s ochtends
weer aankleden!!
Dinsdag 10 juli
Vandaag staat er een veilingspel op het programma. De bedoeling is dat ze een hele set met
eenheden compleet krijgen. Zo’n set bestaat uit: een pijp, jas, hoed, pen, aantekeningenboekje,
vergrootglas, pistool, vingerafdruk, clou en Watson. Met verschillende opdrachten verdienen ze delen
van de set. Zo is er een hersenpantraining (puzzels), een spinnenweb, met kompasrichtingen schat
zoeken en geheimschriften oplossen. Tussendoor zijn er ook 3 veilingrondes waarbij ze met hun
verdiende onderdelen gedeeltes van een set kunnen kopen.
Na de lunch krijgen de patrouilles voor de winst van diverse spelletjes, de beste keuken, het mooiste
bord, de beste inspectie etc. extra aanwijzingen uitgedeeld om uiteindelijk de moord te kunnen
oplossen. Hierna zijn de knutselposten.

We gaan een waterraket maken, voetafdrukken maken met gips en we proberen om-de-hoekkijkers te
maken. De waterraketten zijn een groot succes en schieten hoog de lucht in.
Ook vanavond moeten de patrouilles natuurlijk weer zelf koken. Het wordt macaroni en
vruchtenyoghurt als toetje. Eerst moeten alle groentes goed klein gesneden worden, daarna kunnen
ze alles op het vuur gaan zetten. En het is weer gelukt om lekker eten te koken. De afwas en het
opruimen daarna is nog wat lastiger voor de heren… Hierna krijgen ze wat vrije tijd totdat de Dandy
en de Lady ineens langskomen bij de patrouilles. Sherlock stelt allerlei moeilijke vragen aan deze
verdachten en daarna vragen de verkenners ook van alles om er achter te komen wie de moord
gepleegd heeft. Lady is een dame van 50 en Dandy is nog maar 30. Het lijkt erop dat Dandy met Lady
gaat trouwen voor het geld. En waarom heeft hij toch een duur gouden beeldje uit Egypte gegeven
aan de Pauw? Daar stond toch iets over in de krant? Toch maar even opschrijven in het
aantekeningenboekje. Als het bijna donker is gaan we een nieuw soort dierengeluidenspel doen in het
bos. Er liggen allerlei apparaatjes met lampjes en geluiden verstopt die aan gaan als je er op schijnt of
geluid maakt. Intussen loopt de leiding als
knipperend lichtobject rond om je te af te tikken…
en dat is natuurlijk gemakkelijk als groepjes veel
geluid of licht maken. En die nacht kwam
‘zaagmans’ voorbij om de week door te zagen.
Woensdag 11 juli
Vandaag gaan we naar de stad. Na een stevige
wandeltocht komen we bij de supermarkt om zelf
boodschappen te doen voor het avondmaal. Wat
zullen we vanavond eten? Nou, dat was snel
bedacht. En alle patrouilles dachten hetzelfde:
Hamburgers! Na een uur waren de meeste
verkenners de winkel ‘al’ uit en was het tijd om de
rest van hun geld uit te geven. Een flesje frisdrank, een patatje en andere lekkere dingen en dan ook
nog geld overhouden voor de bijzondere activiteit op vrijdag: Bobbejaanland! Intussen gaat de staf op
het terras koffie drinken (en thee en chocomel) met wat lekkers erbij. Hierna was het alweer tijd om
naar het zwembad te gaan. Het was de hele ochtend droog geweest, dus werd het net voor het
zwembad wel weer tijd voor een buitje (meer een douche). Maar die was snel vergeten in het
zwembad.
Het was heerlijk om twee uur schoon te kunnen weken in het water. Na het onderzoeken van de
glijbaan, die niet helemaal voldeed aan de wensen van de verkenners werd het vooral een wedstrijd
om iedereen onder water te dopen. Natuurlijk kreeg de leiding het het zwaarst te verduren, maar zelfs
die hebben alles overleefd! Na een tekencontrole onder de douche en nog een grondige laatste
wasbeurt hebben we ons weer omgekleed. Helaas waren nog niet alle broeken droog van de
regendouche, we trokken onze natte zwemkleding uit en trokken vervolgens onze natte broeken weer
aan……hmm! Ondertussen hoosde het nog steeds buiten, maar gelukkig kwamen Joost en Judith ons
met de auto ophalen en hoefden we dus niet wéér nat te regenen.
Terug op het kampterrein zijn er overal plassen en regent het heel hard … een onweersbui. Bijna alles
blijft droog op 1 tent na. Die stond op een iets lagere plek en leek wel een zwembad. Mees zei ‘eerst
was het een zeilkamp en nu zijn we waterscouts’. De schade viel gelukkig nog mee; alleen de bedden
van Lennert en Robin zijn jammer genoeg waterbedden geworden. We moesten snel alle droge
spullen uit de tent redden en toen het droog werd hebben we de complete tent opgepakt en op een
mooie droge plek weer neergezet. De slaapzakken konden in de droger en alles is weer ok.
Na alle commotie van de ondergelopen tent, was het alweer etenstijd. Deze keer eet de staf niet mee
en kunnen de verkenners lekker zelf alles regelen: de hamburgers bakken, eten en opruimen.
’s Avonds nog even bij het kampvuur tijd om de Nederlandse vlag op je uniform te naaien of een
spelletje te doen. Hierna was deze dag ook alweer voorbij.

Donderdag 12 juli
Vandaag is het sportdag. Gelukkig houdt de regen snel op en kunnen we al vroeg beginnen met het
eerste gedeelte. De ochtend bestaat uit de individuele onderdelen. De verkenners moeten schieten
met pijl en boog en sjouwen met een “lijk”. Hierbij moeten ze lege autobanden in een overall proppen
om zo snel mogelijk een parcours afleggen met dit lijk. Ook moeten ze natuurlijk even een sprintje
trekken om de verdachte te kunnen inhalen. Hierna volgt het speurwerk in het bos. Er zijn 20
verschillende objecten verstopt en elke verkenner moet in een zo kort mogelijke tijd vijf dingen weten
te vinden. Ook slingeren ze over een parcourtje en moeten ze zo zacht mogelijk iemand kunnen
besluipen. Om dit te testen moeten ze met een balletje op de pijp van Sherlock Holmes een parcours
afleggen. Als lunch gaan de verkenners hun eigen pannenkoeken bakken. Eerst moet natuurlijk alles
voor het beslag worden afgemeten en dan kloppen, kloppen en kloppen om alle klontjes eruit te
halen. Als het beslag helemaal klaar is, kan het leukste onderdeel beginnen, het bakken van de
pannenkoeken! Ze worden heerlijk.
Dit was de laatste keer dat er gekookt werd door de verkenners. Na de afwas was het de bedoeling
dat de keukenkisten schoon ingeleverd zouden worden………zouden! Het blijkt voor sommige
verkenners toch wel lastig om te bepalen wat schoon is. Met sommige pannen kunnen we zo weer
een pannenkoek maken zonder dat we nieuw beslag nodig hebben... Even opnieuw de afwas doen
dan maar. En soms nog een keer daarna! Na de lunch komen de teamonderdelen van de sportdag. Zo
spelen we blind lijnbal, hebben we een estafette met zaklopen, autobanden, een zeiltunneltje en nog
wat kruip- en klimobjecten. Als laatste moeten de verkenners per patrouille op lengte op een bank
gaan staan. Vervolgens moet de volgorde precies andersom komen te staan zonder dat iemand zijn
voet op de grond zet.
Tijdens de teamonderdelen heeft de staf de keukens afgebroken. De pionierpalen worden alvast naar
de aanhangwagen gesjouwd. Daarna is er vrije tijd…even oorlogje spelen en pijl- en boog maken, een
Donald Duckje lezen, het kampvuur voorbereiden of werken aan wat insignes.
Tijdens het kampvuur komen de Baron, de ontdekkingsreiziger en de doctor nog langs en kunnen er
dus weer wat vragen over de moord op meneer de Pauw worden gesteld door de patrouilles.
Natuurlijk is er daarna nog de prijsuitreiking van de sportdag: Jelle is 1ste, Mees is 2de en Sebastiaan
3de….Super gedaan heren!

Vrijdag 13 juli
Eindelijk is het vrijdag: We gaan naar Bobbejaanland! De verkenners hadden speciaal nog een diner
georganiseerd voor de ouders om dit speciale programma mogelijk te maken. Even pendelen met de
auto’s en het feest kan beginnen. Zullen we in de zweefmolen of in de bootjes? Of toch maar in de
Dizz, of in de Revolution? Er was genoeg spannends te doen en ze kunnen ook nog zonder leiding in
groepjes vrij rondlopen! De leiding kan zelf ook niet goed kiezen en gaat gewoon alle attracties af.
Eind van de middag gaan we weer terug naar het kampterrein. Daar ligt een tent met allemaal natte
spullen ... Omgegooid. We gingen niet bij de pakken neer zitten en we hebben het natuurlijk weer
opgelost met de droger op het terrein. Daarna snel het moorddiner klaarmaken en tussen de gangen
door de moord proberen op te lossen, elke verdachte was immers aanwezig. Iedere ronde krijgen de
patrouilles clous die zouden kunnen leiden naar de moordenaar van De Pauw. Er stonden vreemde
dingen op het menu: hersensoep, afgehakte vingertjes, het lijk, bloed en ogen.
Na het diner komt iedere patrouille bij Sherlock Holmes langs om te reconstrueren wat er op de avond
van de moord gebeurd is en om een moordenaar aan te wijzen. We moeten alleen tot zaterdag
wachten voordat de uitslag bekend wordt.
Zaterdag 14 juli
Omdat we donderdag al veel opgeruimd hebben, kunnen we vandaag weer op een normale tijd
opstaan (08:00 uur voor de staf en 08:30 voor de verkenners). Gelukkig stopt het met (hard)
regenen, zodat we de tenten kunnen afbreken en ontbijten. Na snel de aanhanger ingeladen te
hebben, kwam Leo al aan met een busje en andere aanhanger voor de rest van de spullen. De ouders
van Sebastiaan en Leon komen ons verder ophalen, zodat we niet weer met de trein hoefden. Super!
Om 12:00 is alles al klaar zodat we op tijd aan de terugreis beginnen. Maar niet voordat de
moordenaar bekend is en de kamptotem uitgereikt kan worden aan de patrouille die de moord het
best heeft opgelost!
En degenen die de moord het beste
opgelost hebben zijn Sebastiaan, Kai,
Tristan en Leon van de Great Holmes:
Gefeliciteerd!
Om 14:00 uur zijn we alweer terug in
Schiedam. De pionierpalen terugbrengen,
de aanhanger uitladen en wegbrengen, de
bus uitladen; we hebben het nog steeds
erg druk. Hierna komt de afsluiting; Yorick
leest alle ‘wist u datjes’ op die hij tijdens
het kamp verzameld heeft en toen was
het weer tijd om naar huis te gaan. De
staf gaat daarna nog alle tenten
uithangen en zoveel mogelijk opruimen.
Hierna snel naar huis om te douchen en
dan is het alweer tijd voor het afsluitende
etentje met alle staf van de bevers,
welpen, kabouters, padvindsters en verkenners.
Het was een gezellige avond: ouders bedankt!
Marcel, Yorick, Annemieke, Judith en Joost

Toen we al onze spullen verzameld en wel in de aanhanger hadden gepropt en afscheid hadden
genomen van iedereen, reden we naar Wiltz. Na een goede reis van ongeveer 4 uur kwamen we aan
in Wiltz. We hadden een leuk terrein. Schoon sanitair en dergelijke. We hebben toen onze tenten
opgezet, gekookt en gegeten.
Op zondag gingen we een stadje bezoeken, om oa
het kanoën en eventueel het paardrijden te regelen.
Dat was niet gelukt, maar we hebben wel een leuke
dag gehad. We gingen namelijk in een kabelbaan.
Toen we boven aankwamen was er prachtig uitzicht
en daarna zijn we terug naar beneden
gelopen. Maandag gingen we mountainbiken. We
hebben een mooie tocht gereden van ongeveer 28
kilometer. Op het eind waren we wel erg modderig,
moe en hongerig.
Dinsdag gingen we een dagje abseilen. De rots waar
we vanaf gingen was naar schatting 20/25 meter
hoog. De eerste keer omlaag was erg spannend.
Maar als je eenmaal in het 'ritme' zat was het super gaaf ! Op woensdag hebben we een lekker dagje
gekanood. Het was erg lekker weer, perfect om een tocht van 14 kilometer te kanoën. We hadden
ons verdeeld over twee 3 persoons kano's. De begeleiding in een kano. En Fleur, Lotte en Judith in de
andere kano. We hebben door een prachtig gebied gekanood. 's Avonds natuurlijk genoten van het
kampvuur en een 'overheerlijke' maaltijd die de begeleiding had gekookt (HAMBURGERS!)
Luxemburg stad hebben we op donderdag bezocht. Het was, vanaf Wiltz, maar een uurtje reizen. En
als er een leuk reis spelletje mee is, gaat de tijd erg snel! Luxemburg was een mooie stad. We hebben
leuke winkels en dergelijke gezien.
Vrijdag hebben we een high-rope gedaan. Je moet je van de ene boom naar de andere boom
verplaatsen. Je moest jezelf natuurlijk wel steeds vastmaken aan de hindernis die je ging doen. In de
ochtend/ begin van de middag hebben wij dit gedaan. Aan het eind van de middag hebben wij nog
een tokkelbaan gedaan. Er waren echt lange banen. Dat was echt genieten! We hebben een super
dag gehad!!Zaterdag en zondag hebben we een hike gelopen. De eerste dag, na een prachtige
wandeling, strandde we op een camping in Kautenbach. We stonden in de buurt van allemaal hele
aardige mensen. Die avond hebben we even meegedaan met de karaoke op de camping. We hebben
veel gelachen. Zondag zijn we teruggelopen naar het kampterrein in Wiltz. Waar we werden
opgewacht door Maartje en Naomi, die op hun
terugweg waren van 3 weken treinen door Europa.
Die avond hebben we lekker gebarbecued en
sterren gekeken.
Op maandag gingen Maartje en Naomi weer naar
huis. Maar niet voordat we met zijn allen de
vleermuizengrot in gingen. Maar we werden wel
nat, want het water stond tot onze scheenbenen!
Na dit avontuur hebben we Maartje en Naomi
afgezet bij de trein en uitgezwaaid. Zelf zijn we
toen boodschappen gaan doen. En verder nog een
lui dagje gehad en alles een beetje opgeruimd.
Dinsdag hebben we alles ingepakt en opgeruimd,
want we gingen naar Floreffe, België! We gingen
naar dezelfde locatie als waar wij vorig jaar ook op
kamp waren. Alleen nu sliepen we heel luxe in het
chalet. Voor de rest hebben we al onze speleo
pakken gepast en gekookt en gegeten.

Woensdag zijn we in de eerste grot geweest. De nuton. Dit was
een erg natte en modderige grot. Het afdalen en omhoog gaan
werd wel wat moeilijker door al de modder die overal op je
materialen zit. Desondanks was het werkelijk super!!!
Donderdag hebben we een wat schonere en drogere grot
bezocht. De galerie du source. Dit was een hele mooie grot, dat
zegt de naam ook al. Overal waren er stalagmieten, stalagtieten
en gordijnen te zien in mooie zalen. Erg mooi. We hebben
genoten.
Nadat we de grot uitkwamen hebben we onze spullen
schoongemaakt, gekookt en gegeten. Dit was de laatste avond
dus we hebben ook al wat schoongemaakt en opgeruimd.
Vrijdag aanvaardden we de terugreis. We kwamen rond 2 uur
weer bij het troephuis aan. Lekker vroeg dus. Toen hebben we
alles opgeruimd en zijn we allemaal naar huis gegaan.
Wij hebben een super super leuk kamp gehad! Ook al waren we
met maar 3 explorers.
Groetjes van alle explorers en begeleiding!
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Maandag 16 juli
Met een kleine uitloop zaten we rond 10:45 dan toch eindelijk in de volbeladen Ford (met allen ons
uniform aan, zoals echte scouts!) op weg naar Trois Ponts, naar de sta-caravan van Edwin en Debby!
Onderweg hebben we 5 min Antwerpen gezien, 5 min Leuven en toen we eindelijk een bezinestation
tegenkwamen voor een bakkie koffie reed Maartje er te hard voorbij! Hahaha
Dus in plaats van 3 uur rijden werd het iets meer! Dit kwam natuurlijk omdat de Belgen het niet goed
aangaven!
Eenmaal bij de camping aangekomen, bleek het gras zo hoog te staan dat we het eerst weg moesten
knippen. (Ja!) Eerst met een keukenschaar haha, later was de buurman zo vriendelijk ons een
heggenschaar uit te lenen. Dat ging een stuk sneller!
Toen we de caravan opendeden rook het niet heel erg lekker, dus tijd voor DE grote schoonmaak,
gevolgd door het bedden opmaken en wat koken: pasta!
's Avonds maakten we het niet te laat omdat we de volgende morgen vroeg op moesten want we
zouden gaan klimmen en abseilen!
Dinsdag 17 juli
Vroeg uit de veren, want we moesten om half 10 bij ene
Wouter zijn in Aywaille! Daar aangekomen bleek Wouter
echt een toffe peer te zijn en we gingen snel naar de
klimwand, waar vroeger steen uit gewonnen werd.
Het klimmen was best moeilijk, gelukkig waren we gezekerd
(en volgens Laurence ook verzekerd, haha). Na het klimmen
mochten we van een andere wand abseilen en Wouter
maakte van ons allemaal een vette foto vanaf bovenaf!
Na het klimmen en abseilen met begeleiding, mochten we
zonder begeleiding via viata doen (wij noemde het viva
piñata haha). Via viata is klimmen langs een al gemaakte
route van stalen kabels. Aan je tuigje zitten 2 leeflijnen, als
je bij een knoop aankomt moet je je beide leeflijnen, één
voor één verplaatsen naar de volgende kabel. En zo kan je
dan heel de route volgen.
Na al deze adrenaline kicks, gingen we een kijkje nemen bij een touristische grot, maar deze was niet
interessant genoeg, dus dan maar boodschappen doen!
Daarna gingen we snel naar huis, want Ringo zou komen met een grasmaaier (wajooh! elektrisch!) en
Martijn en Martijn zouden gezellig komen logeren! Het gras was al snel wat kleiner gemaakt, dus tijd
voor het eten!
Martijn Heuchemer had een super koel Lego spel meegenomen; dit hebben we 's avonds bij het
kaarslicht en een kampvuurtje gespeeld. En de Lego master himself heeft natuurlijk gewonnen haha.
Slapen, mmm, met z’n zessen in een 4 persoonscaravan?!! Martijn van Alphen nam z’n plek in bij
Maartje en Naomi in bed, en andere Martijn nam de caravanvloer tot zijn beschikking.
Iedereen lag lekker in zijn slaapzak, maar dat betekende niet dat we gelijk sliepen, want Yorick begon
met het tappen van moppen. Hier is er 1: Wat zegt een kip als hij tegen een paal aan loopt? ... TOK!
Hahahahaha (je snapt wel dat ons niveau aardig daalde na een aantal biertjes...)

Woensdag 18 juli
We werden erg moeilijk wakker, omdat niemand echt
lekker had geslapen. Op Martijn en Martijn na, logisch
hè?
Na gezellig wat te hebben ontbeten, gingen de jongens
weer terug naar Schiedam en gingen wij vieren door
naar het plaatsje Hamoir. Hier hadden we 2
tweepersoons kano's gehuurd. De rivier was niet heel
heftig en volgens ons was de route een stuk kleiner
dan de afgesproken 10 km, maar het leverde wel leuke
foto's en gezelligheid op.
Daarna hebben we nog een beetje cultuur gesnoven in
het plaatselijke kerkje en een expositie bij office de
tourisme bekeken. Wat boodschapjes gedaan en als avondeten blauwe pannenkoeken!
Daarna nog lekker kampvuur met marshmallows, la chouffe en een kaartspelletje.
Donderdag 19 juli
Eindelijk mochten we een beetje uitslapen! Toen we eenmaal wakker werden had Yorick lekkere eitjes
voor ons allemaal gebakken! Daarna stapten we de mooie Ford Mondeo weer in, nu om wat cultuur
te snuiven net over de grens, in Aken/Aachen om precies te zijn. We namen een kijkje in de Dom en
in wat winkeltjes, ja.. We waren heel cultureel bezig! Hahaha we zwierven wat rond, we gingen ook
naar een (tweedehands) platenzaakje, met allemaal oude cd's, dvd's en lp's. Maar we kwamen naar
Aken omdat we donderdag hadden ingepland om ons zelf te verwennen door in een restaurant te
eten! Maartje, Laurence en Yorick namen een pizza en Naomi een pasta. Daarna weer ruim een uur
terugrijden naar de camping. Iedereen was aardig op, dus zijn we snel ons bedje ingekropen!
Vrijdag 20 juli
Hè jammer!! Vandaag moeten we weer naar huis! :(
Gelukkig was het droog en kwam iedereen redelijk snel uit
zijn bed. Tijdens het ontbijten zijn we meer bezig geweest
met alles op te ruimen dan met het eten, dit kwam omdat
er op de planning stond dat we om 11 u bij Bobbejaanland
moesten zijn. Daar hadden we afgesproken om samen met
Martijn A en zijn vriendin naar het pretpark te gaan.
En rond half 12 liepen we in 't plezantse land! Het was niet
al te druk, dus konden we superveel zien en doen! En wie
denkt dat Martijn zo stoer is, die heeft het goed mis! Hij
werd al misselijk als hij de zweefmolen zag! Hahaha!
Op het eind begon het aardig te regenen, maar we waren
toch al nat van de El Rio, Binnen/Buiten Splash, Banana
battle en de Big Bang! Dus dan maar 5 keer in de 'zonder
voeten' achtbaan, we waren echt ZEIKnat! Hahaha!
Gelukkig hadden we onze (droge) bagage bij ons in de auto!
Even snel omkleden en na een tussenstop bij de Mac
Donald’s, reden we weer terug naar Schiedam!
Het was een super kamp met z’n 4en!
Groetjes van Naomi, Laurence, Yorick & Maartje

