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Op 3 juni 2017 was het zo ver, onze bevers gingen weer op kamp! Drie dagen en twee nachten naar
Naaldwijk, een groot avontuur. Helaas kon niet iedereen mee, dus het was een klein groepje van 6
kinderen, maar wel 6 heeel gezellige kinderen!
Met twee auto’s en een busje (propvol spelletjes en te grote tassen)
vertrokken we vanaf de Lange Haven.
Bij het kampgebouw aangekomen, kregen we een snelle rondleiding
en aten we onze lunchpakketjes. Daarna liepen we een speurtocht
door het bos, volg de rode paaltjes! De kids hebben heerlijk gespeeld
en takken waren alweer favoriet. Omdat het kampthema nog niet
duidelijk was, werd er al snel gespeculeerd over wat het zou kunnen
zijn… we wachtte rustig af.
Het werd al snel duidelijk toen we
weer terug bij het gebouw waren.
We vonden een brief van een mummie die onze hulp vroeg. Hij
was verdwaald en per ongeluk in Nederland terecht gekomen,
terwijl hij in Egypte thuis hoort. Met een magische scarabee kan
hij weer terug teleporteren, maar hoe komen we daar aan?
We besloten hem te helpen en hielden onze ogen open voor dit
magische voorwerp.
Terwijl er heerlijke geuren uit de
keuken kwamen, legden wij snel
onze bedjes klaar. Daarna konden
we nog even vrij spelen tot het
eten klaar was. Aardappeltjes,
wortels, doperwtjes en vissticks stonden op het menu en het smaakte
verrukkelijk! Na een zoet toetje begonnen we aan het
avondprogramma. Aangezien het thema ‘Egypte’ bleek te zijn,
dompelden we ons onder in de wereld van de farao’s en
Egyptenaren: we maakten onze eigen sieraden! Iedereen had nu
mooie gouden armbanden, kettingen en kronen om te dragen.
En zo zaten we fraai versierd in
de kampvuurkuil. Marshmallow tijd!
Plots kwam Damiën aangerend. Wat had hij nou toch gevonden
achter zijn zitplek? Het leek wel een stukje van de magische
scarabee! Ojee, het is dus kapot, als we dan maar alle stukken
kunnen vinden…
Myrthe en Twan wisten wel een goede
plek om het stuk te bewaren, en nadat
iedereen hun tandjes had gepoetst,
stopte ze het stuk veilig in de
knikkerkist. Uiteraard was er een
voorleesverhaal in thema, en niet veel
later sliep iedereen.
Zondagochtend begon vroeg, maar wel
met een heerlijk zonnetje aan de
ontbijttafel. Toen de buikjes weer gevuld waren, startte we met het
ochtendprogramma: een Egyptisch postenspel. Verschillende onderdelen
waren klaar gelegd op het veld en in groepjes gingen we ze allemaal af.

We hebben zelf papyrus gemaakt, een piramide gebouwd,
hiërogliefen gestempeld, mummie tikkertje gespeeld, Egyptisch
memorie, mummie lantaarn geknutseld en een woestijn estafette
gedaan.
Pfoe, na deze drukke ochtend ruimden we op en schoven we aan
de lunchtafel. Maar hé, Twan vond bij het opruimen van de
piramide nog een stuk scarabee! Hij heeft het bij het andere stuk
gelegd en tijdens het rustuurtje in de slaapzaal, konden we er
goed op passen.
’s Middags speelden we sport/water
spellen. Er werd fanatiek meegedaan
met blik gooien, knikkers vissen met
je tenen, waterballon gooien,
mummie inpakken met wc papier,
water dragen, ring werpen en bootjes
scoren. Een mini watergevecht later, gingen we binnen even opdrogen en
kaarten schrijven. Want we hadden ook post ontvangen! Altijd fijn om even
een berichtje van thuis te kunnen lezen.
Vlak voor het eten hadden we het gevoel dat we toch nog een stukje
scarabee hadden moeten vinden. Een flinke speurtocht in combinatie met
vrij spelen ging van start, en niet veel later kwam Anna uit een speeltunnel
gerend met het 3e stukje in haar hand! Gelukkig, we gaan nog goed.
Onze lieve kookstaf was al de hele dag in de keuken bezig, en nu
was het eindelijk zo ver: Captains Dinner! Een van de
hoogtepunten van kamp! Er lag ons weer een prachtig 8-gangen
menu voor de monden ;-) en we konden allemaal niet meer
wachten.
Toen iedereen netjes aan
tafel zat, verscheen het
1e gerecht: Egyptische
soep. Een heerlijk warm
voorgerecht wat er bij
iedereen wel in ging. Het
2e gerecht: Mummie ogen
in Nijlwater. Smaakte
beter dan het klonk. 3e
gerecht: Verbandloze
mummie. Hoe ziet dat er
uit? We mochten het zelf
verzinnen met lekkere
toppings. 4e gerecht:
Scarabee. Tussendoor
even wat om te doen,
wie kleurt het mooist?
(En het snelst?) Want het
5e gerecht kwam er al aan: Hoop poep. Ook hier, beter dan
het klinkt. Vulde weer goed. (De maagjes dan, niet de wc.)
6e gerecht: Schatbewaker. Een zoete scarabee om op te
eten! 7e gerecht: Kamelenpis. Mooi van kleur, goed te
drinken.

En als laatste de 8e gang: Gezonde mummie. De wiebeloogjes waren favoriet, fruit iets minder.
(Hebben we maar bewaard voor de volgende dag)
Bomvol na deze weldadige maaltijd mochten we nog even vrij spelen tot het avondspel begon. Eline
ging na het eten netjes haar handen wassen en
vond bij de wastafel ineens een stukje scarabee!
Goed gedaan!
De scarabee leek nu bijna compleet, we waren
benieuwd hoeveel stukjes we nog miste. Bas en
Rebbel riepen iedereen bij elkaar want er was iets
geks gebeurd, ze waren in Farao’s veranderd! In
het bos smokkelden we gouden munten van de
ene naar de andere kant, in de hoop dat de
Farao’s ons niet te pakken kregen! Als je werd
getikt kon je het weer opnieuw proberen. Toen dit
energieke avondspel was afgelopen, hebben we
nog even gezellig bij het kampvuur gezeten en
liedjes gezongen. Daarna werd iedereen een voor
een naar bed gezongen, en vielen we na een
voorlees verhaal allemaal snel in slaap.
Ook maandagochtend waren we weer vroeg
op, maar nog niet iedereen was helemaal
wakker. Terwijl de vroegste gingen kleuren,
kwam de rest er langzaam bij. Vervolgens
was het tafel dekken, ontbijten en tassen
inpakken, want vandaag was onze laatste
dag hier. Tussen de door elkaar gegooide
bende spullen, vond Myrthe ineens de
kampvlag! Leuk, die gaan we bewaren!
Toen het zonnetje weer tevoorschijn kwam,
begon het ochtendprogramma. We speelden
een handelsspel met lego blokjes. Door
verschillende puzzels en spellen te spelen,
kon je munten verdienen. En met deze
munten kon je lego blokjes kopen of een
bonus ster. Met de bonus ster kon je weer sneller munten verdienen bij de spellen, maar de lego
blokjes had je nodig om het doel van het spel te winnen, wie bouwt als eerst een piramide. Kwestie
van slim investeren. De kids speelden
goed mee en voor we het wisten was het
alweer lunchtijd. Bij het opruimen van de
knutselspullen, vond Anne het laatste
missende stuk scarabee. Gelukkig nog
net op tijd, hij was compleet!
Vlak voor vertrek bakten we nog lekker
koekjes voor onderweg, terwijl de leiding
het gebouw schoon maakte. We stonden
allemaal weer buiten voor een
groepsfoto, toen er in de verte ineens
een mummie aan kwam lopen! Wow, dat
was wel heel bijzonder!

We renden er naar toe en hij vroeg of het
ons was gelukt om de magische scarabee
te vinden. Jazeker! We verzamelden de
stukken en legde de puzzel netjes neer,
alles paste aan elkaar. De mummie was
erg blij en vertelde dat hij het met volle
maan kon gebruiken om weer terug te
teleporteren naar Egypte. Helaas gingen
wij nu naar huis, dus konden we daar niet
bij zijn. Hij beloofde het ons te laten weten
als het was gelukt. Als dank deelde hij
mooie kampaandenkens uit, voor op ons
uniform!
Ook wilde hij wel met ons op de foto en
toen was het echt tijd om te gaan. Alle
papa’s en mama’s stonden op ons te
wachten! Weer terug in Schiedam werd er
een hoop gekust en geknuffeld en kon iedereen naar huis om dit avontuur in geuren en kleuren te
vertellen.
Veel liefs,
Bas, Rebbel, Sterre en Chil!
PS: Vier weken later kregen we
post uit Egypte, de mummie
was weer veilig thuis en hij
stuurde ons de gelijmde
scarabee als aandenken. Het
krijgt een mooi plekje in ons
lokaal.

Zaterdag 8 juli
Voor we naar kamp vertrokken konden we lekker uitslapen, want we hoefden pas om 12 uur op het
station te verzamelen. Toen iedereen er was en we de ouders hebben uitgezwaaid zijn we met de
trein vertrokken richting Den Haag.
Vanaf het station gingen we een hele moeilijke fotospeurtocht lopen. Iedereen kreeg losse kaartjes
met foto’s en een nummer. We moesten zelf opletten of onze kaart al aan de buurt was.
Toen we, na 5 keer fout lopen, bij het gebouw aankwamen hebben we onze bedden klaar gelegd en
zijn we de omgeving gaan ontdekken. We hebben toen een speeltuin ontdekt waar wel iets heel
vreemds gebeurde! Mathis heeft een
echt spook gezien. Hij vertelde over zijn
schat die van hem gestolen was, die wij
voor hem terug moesten vinden omdat
hij anders nooit rust zou vinden. Hij gaf
ons deel 1 van de kaart en zaklampen
waar we speciaal spokenplasma mee
kunnen zien.
Delano had het idee om een foto te
maken van het stukje schatkaart omdat
de schatkaarten bij ons altijd gestolen
worden. Daarna hebben we de
schatkaart in het geheime vakje van
Rebbel haar tas gedaan en zijn we
heerlijk gaan slapen.
Zondag 9 juli
We werden pas om 8.00 wakker gemaakt door Rebbel en Akela. Het was wel een beetje vreemd
want Rebbel had haar pyjama alleen aan. Ze was haar tas kwijt, maar al snel vond Lonneke de tas.
Deze hing in de boom bij de schommel. In het geheime vakje van haar tas zat de schatkaart niet
meer. Maar wel de telefoon van Akela, waar een boodschap van Bloedbeard in geschreven stond. Dat
hij lekker de kaart heeft en de foto heeft verwijderd.
Na het ontbijt begonnen we in een heerlijk zonnetje aan de sportdag, In twee groepen deden we
allemaal spelletjes zoals ver,- en hoogspringen, darten, hindernis lopen, geblinddoekt teken en
langfluiten.
Na het avondeten hebben we een
extra rustuurtje gehad omdat we een
sluipiesluip gingen spelen in het
donker. Na het rustuurtje hebben we
marshmallows gegeten bij het
kampvuur en de prijsuitreiking gehad
van de sportdag. Dorian was derde,
Kisho tweede en Mathis werd eerste.
Daarna gingen we naar het bos om
eindelijk te gaan spelen. Maar in de
bosjes hingen allemaal enge lampjes.
Dat was best wel een beetje griezelig.
We vermoedde dat het Bloedbeard
was, maar dat wisten we niet zeker.

Maandag 10 juli
Na een heerlijke lange nacht hebben we eerst levend
stratego gedaan met piratenthema.
In de middag deden we honkbal met water. In plaats
van honken hadden we badjes, dit liep natuurlijk uit
tot een groot watergevecht! Toen we terug kwamen
de picknicktafel onderste boven liggen. Alle welpen
werden bij elkaar geroepen want, dit kan natuurlijk
niet. Akela heeft ze toen op hun kop gegeven, maar de
welpen snapte er helemaal niets van. Toen ze de tafel
rechtgezet hadden slag er een stukje kaart.
Corneliszoon had het dus gedaan!
Lonneke kwam met het idee om de kaart in de broek
van een kind te stopen. Want daar zou Bloedbaard
toch nooit zoeken? Dorian wilde wel de kaart bewaker
zijn, maar natuurlijk hebben we wel heel hard gezegd
dat Leah het in haar zak had.
’s Avonds gingen we allemaal onder de douche en schreven we kaarten naar huis. Ook speelde we
nog een potje weerwolven. Tijdens het potje zat Dorian een beetje te klieren en moest hij maar even
buiten gaan staan tot we klaar waren. Na een poosje hoorde we gegil. Bloedbeard had hem
vastgebonden aan de boom omdat hij de schatkaart niet wilde geven. Dorian was zo slim geweest de
kaart in zijn mond te stoppen zodat bloedbeard er niet bij kon. Wij moesten natuurlijk even bij komen
van de schrik.
Dinsdag 11 juli
Toen we wakker werden hebben we
gelijk onze zwemspullen ingepakt zodat
we meteen na het ontbijt weg konden
gaan.
We hebben toen een tocht gelopen naar
het strand. Toen we er bijna waren
begon het hard te regenen en zijn we in
een winkelcentrum gaan schuilen. Hier
konden we meteen allemaal ons zakgeld
uitgeven en voor we het wisten was het
weer droog.
Eenmaal op het strand hebben we even
gegeten en zijn we natuurlijk wezen
spelen. Een groepje welpen heeft Akela
ingegraven, een ander groepje welpen
heeft een aangespoelde kwal gered en
weer een andere groep heeft een zwembad gegraven met een gleuf naar de zee zodat het badje
automatisch gevuld werd.
Toen we allemaal weer schoon gespoeld waren gingen we al weer terug naar huis waar de kookstaf
een heerlijke avondmaaltijd had klaar gezet; PANNENKOEKEN!
’s Avonds deden we bij het kampvuurraadsels en zongen we liedjes voor we heerlijk gingen slapen.
Woensdag 12 juli
Woensdag begon de dag regenachtig dus speelden we ’s morgens binnen. We speelden snelle
scouting monopoly, piraten memorie met een twist, reuze mikado en piraten gallie gallie. Rena vond
tijdens de spellen de kampvlag, een hele grote piratenvlag.
Toen we gingen opruimen vielen de lichten ineens uit. Toen de lichten weer aangingen lag er midden
in de zaal een kaart.

Deze verstopte we op een geheime plek waar niemand over mocht praten voor het geval dat
bloedbeard mee zou luisteren.
’s Middags gingen we aan de slag voor onze weerbadge. We deden allerlei opdrachten over het weer,
de seizoenen en planeten. Na het eten gingen we hier nog even mee door en werden de badges bij
het kampvuur uitgereikt aan iedereen die hem behaald had.
Donderdag 13 juli
Op de donderdag zijn we na een lekker
ontbijt gaan kanoën. Als eerste hebben
we alle kano’s (35kg per stuk) die we
nodig hadden naar het nabijgelegen
meertje gesleept met alle welpen en
kabouters. Hier gingen alle kinderen per
groepje in een kano en oefenden we om
de kano onder controle te krijgen. Veel
kinderen hadden nog nooit gekanood,
dus de oefening was wel meer dan
nodig!
Nadat we enkele keren de kant
ingevaren waren, vonden we dat we wel
genoeg geoefend hebben en begonnen
we met de kano spelen. Als eerste spel
was er een piraat die geplunderd had.
De zak met alle buit was echter
kapotgegaan en daardoor was de buit (ballonnen) helemaal verspreid over het meertje. Elk stukje buit
was een bepaald aantal punten waard en degene die het meeste vond, had gewonnen.
Na dit spel had iedereen echt de kano al onder de knie, en konden we wat geavanceerdere spellen
spelen. Zo hebben we ook ring gestoken waarbij de ringen onder een brug hingen en hebben we een
heus slagveld nagebootst op het water met behulp van waterballonnen.
Tijdens het kanovaren kwam er ook een groepje achter dat er ineens nog een stukje kaart in hun
kano zat! Die Corneliszoon is toch wel sneaky in het verstoppen van deze stukken. We missen er nog
een paar nu, maar wanneer we die krijgen, weten we niet.
Nadat iedereen lekker uitgeput was door een dagje kanoën, hebben we in de avond een kampvuurtje
gehad met de bonte avond. Hier hebben alle kinderen wel wat gedaan in de vorm van een
toneelstukje, liedje of zelfs een heuse minimusical. Iedereen heeft hier hard van genoten.
Hierna hebben we de bonte avond
afgesloten door nog wat
kampvuurliederen en is iedereen lekker
gaan slapen.
Vrijdag 14 juli
De laatste volle dag van ons kamp brak
aan met een heerlijk fris regenbuitje.
Dit liet ons echter niet deren en zodra
het minder begon te regenen zijn we
begonnen met een spel om echte
spookpiraten te worden. De welpen en
kabouters moesten telkens schatten
proberen te stelen om deze vervolgens
te verkopen aan de rondzwervende
leiders.

Hoeveel ze er voor kregen, was telkens anders en hoe creatiever ze over het verhaal waren waar de
schat vandaan kwam, hoe meer geld ze kregen. Met dit geld konden ze dan onderdelen voor hun
schip kopen, een vaarbewijs en zelfs echte ectoplasma om een spook te worden!
Nadat we het spel het merendeel van de dag gespeeld hadden, was het tijd voor captains diner! Het
diner waar iedereen al de hele week naar uit keek. Dit omdat we dan gekke dingen eten en je niets
hoeft te eten zolang je maar niet zegt dat je het niet lust.
Dit jaar werd het captains diner geregeld door Wankelende Wam, Chille Chil, en Stoere Sterre. We
hadden dit jaar maar liefst tien gangen! Met
onder andere haring, bloedbeards bloed,
piratenboot, kanonskogels en schip op zee.
Na het eten hadden we nog steeds niet de
kaart van Corneliszoon compleet. Zou dit dan
het eerste kamp worden waarbij ons
avontuur niet afgerond wordt?
Nou ja, dan maar alle spullen alvast opruimen
zodat we dat morgen niet meer hoeven te
doen. Terwijl alle kinderen dat deden haalde
Chris zijn vest van de waslijn die er al 2
dagen hing. Hier bleek ineens een heel groot
stuk kaart in te zitten, waardoor onze kaart
compleet was (op het gestolen stukje na).
Daarnaast zat er ook een brief in waarom de
schat zo belangrijk was voor Corneliszoon.
Het bleek dat Bloedbeard de trouwringen had gestolen van Corneliszoon waarmee hij zijn lieve
Marietje ten huwelijk wilde vragen.
Uiteraard moesten we dus in de avond de schat maar gaan zoeken. Na een niet al te lange tocht, in
het donker met allerlei vreemde geluiden om ons heen, zijn we bij de schat aangekomen. Deze
hebben we moeten opgraven en hebben we meegenomen naar het kampgebouw. Hier haalden we de
trouwringen uit de schatkist en zijn Akela, Marala en 3 dappere kinderen naar het eiland gegaan om
daar een ritueel uit te voeren om die trouwringen naar het hiernamaals, naar Corneliszoon, te sturen.
Gelukkig is alles dus toch op het nippertje weer goed gekomen!
Zaterdag 15 juli
’s Ochtends moesten we alweer
vroeg op om alles in te pakken en
daarna weg te wezen. Nadat
iedereen hiermee klaar was zijn we
met auto’s heen en weer gependeld
naar Station Den Haag Centraal om
vervolgens de trein te pakken terug
naar Schiedam. Gelukkig zat na zo’n
lange week de sfeer er nog goed in
en zijn we vanaf Den Haag helemaal
zingend teruggegaan naar de Lange Haven. Hier dook zo’n beetje iedereen gelijk in de armen van de
wachtende ouders.
Na een mooie afsluiting zijn we weer naar huis gegaan om nog een beetje bij te kunnen slapen en
iedereen die maar luisteren wil, te vertellen over alle avonturen die we meegemaakt hebben op dit
wederom geslaagde kamp!
Groetjes van alle welpen en kabouters,
Rebbel, Marala, Chil, Wam, Drintel, Hathi en Akela!

Voorbereiding
In de weken voor kamp hebben we geoefend met zelf koken, van (mini)pionierpalen de keuken
gebouwd, de patrouille vlaggen bedacht en geschilderd, keukenkisten klaargemaakt en filmpjes
gekeken over het kamp thema van dit jaar: Drakenrijders van Berk.

De Elementen

The Berkbitches

The Black Dragons

Dragonbreathe

Op de vrijdagavond voor kamp hebben we de vrachtwagen al ingepakt. Zodat we op zaterdag snel
kunnen vertrekken en alleen maar een dagrugtas mee hoeven te nemen. We hadden wat ouders
gevraagd om te rijden want we kwamen wat zitplaatsen tekort. Nog bedankt hiervoor! Op zaterdag
reden we rond 10:00 uur weg.
Bij De Brink in Herentals wachtte we op elkaar en
aten we onze lunch op. Toen iedereen er was,
begon de rondleiding. Dagrugtas en karren alvast
mee naar Berk. (zo heette ons terrein, perfect in
thema!) En even later de vrachtauto uitladen.
Keukenspullen en leidingspullen achterop het
veld, tenten rechts, pionierpalen links, rugzakken
en tassen in het midden.
Even wat drinken en uitrusten. Dan in groepjes
van drie de tent opzetten of de keuken van
pionierhout maken met wat hulp van de leiding.

’s Avonds laat werd een aflevering gekeken van de
drakenrijders en aan de hand van de uitspraken
moesten de patrouilles in het bos de juiste persoon bij
de uitspraak raden en deze zoeken in het bos. Hiervoor
was goed luisteren en slim schijnen een vereiste.
Degene die de meeste personen had gevonden had
gewonnen. Lekker bij het kampvuur met een heerlijke
lekkernij: Banaan ingesneden met hagelslag in
aluminiumfolie in het vuur gelegen of op de hete
stenen tot het zacht aanvoelde.
Op zondag moest je je uniform aan. We gingen de
nieuwe kampvlag hijsen en de Nederlandse vlag omdat we dan kunnen laten zien wie we zijn en waar
we vandaan komen. De aandacht gaat uit naar de installatie van de leiding Joyce en padvindster
Brechje en samenwerken door middel van twee spellen: mikado in het groot en kamertje verhuur.
In de middag speelden we Levend
drakenbord. Hierbij had je een groot
speelbord waarop je de stand kon aflezen en
alle opdrachten hingen her en der aan
bomen vastgeprikt. Je kon elkaar uitdagen en
vakjes vooruit mee winnen. Als je opdracht
goed was mocht je weer gooien. De leukste
opdracht was nr. 51 twee groepjes daagden
elkaar uit wie het snelste tanden kon poetsen

met je wijsvinger in twee minuten. Maar wie kan dat
nou winnen?
De andere opdrachten gingen over België, natuur,
drakenrijders, taal en doen.
’s Avonds speelden we geurmemorie: Op zoek naar de
geur en twee dezelfde figuren. Na dit spel werd er in
de tent voor het slapen gaan een verhaaltje voor
gelezen over vroeg opstaan…
En niet voor niets: op maandag werden ze gewekt
met de muziek van het themaspel en de dames wisten
niet hoe snel ze uit de tent moesten komen om te
winnen.

Het themaspel werd dit keer in pyjama gespeeld. Na het ontbijt begon de individuele sportdag met de
volgende onderdelen:
1) Juiste wapens bij Hikkie, Astid, Snotvlek, Schorrie en Morrie leggen.
2) Kipwerpen (blik gooien).

3) Boomstammen verplaatsen.
4) Pijl en Boog schieten.

5) Ren naar de boom met de tekst, leer het uit je hoofd, ren terug en zeg het 5x achterelkaar.

’s Middags nog 3 spellen om je punten bij te trekken:
1) Wie de hoogste toren kan bouwen met grote jenga blokken, terwijl de ander een balletje omhoog
houdt met tennisracket.
2) Op houten blokken zoveel mogelijk doppen pakken, de vloer is lava.
3) Hindernisbaan: glijbaan, rondje rennen, over een apenbrug en eindigen op de glijbaan.

‘s Avonds werden de prijzen uitgereikt van de sportdag. Brechje werd 3e, Yanko 2e en Levi 1e.
Dinsdag is een primitieve dag. Er worden takken gezocht en hele boomstronken gehaald. Er wordt
hout gehakt door padvindsters en verkenners. Er wordt vuur gemaakt op verschillende manieren: met
piramide van stokjes, met magnesiumstick, met steen en slagijzer. Er worden kleine takjes gezocht
voor de blikbrander, waar soep en knakworst opgewarmd wordt. Er wordt beslag gemaakt voor
broodjes. Deze worden op een stok boven het vuur warm gemaakt. Heerlijk met een knakworstje erin.
En als heerlijk toetje aan het eind van de dag een stuk appeltaart uit de Dutch oven. Het avondspel
werd geschrapt want het kostte veel tijd om de vuren aan te houden en te koken.

Woensdag -Lokidag- begon met de grap van de bewegende zakjes. De zakjes die nodig waren voor
het middageten omdat we elders zouden lunchen. Eerst zwemmen en dan de stad in. Had iedereen
een strakke zwembroek? Omdat het regende reden we met twee auto’s 2x heen en weer. De
verkenners lagen al in het water, toen de padvindsters hen entree maakten.

Marcel kwam als laatste want hij moest nog iets regelen met de badmeesters. Na lang overgooien met
een bal klonk er muziek door de luidsprekers en je had die verbijsterde gezichten moeten zien toen de
muziek van het themaspel door de luidsprekers kwam. Joyce zette de steentjes neer aan het ene kant
van het bad en de gekleurde blaadjes lagen aan de achterkant. Nu moesten ze heen en weer
zwemmen om de juiste steentjes op de juiste blaadjes te krijgen. Na het spel gespeeld te hebben zijn
we met z’n allen meerdere keren van de glijbaan afgegaan. En hebben in het bubbelbad gezeten om
op te warmen. We hebben nog lekker overgegooid met de bal tot het tijd was om te eten en de stad
in te gaan.
In de stad hebben we eerst eten gehaald in groepjes. Bij de padvindsters verliep het uitzoeken van
het eten iets moeizamer dan bij de verkenners. Na ongeveer 30 minuten had zij gekozen voor jungle
burgers met gebakken aardappels en sla. De verkenners hadden bijna hetzelfde bedacht. Daarna was

het tijd om de stad in te gaan als patrouilles en om 17.00 uur terug. De meesten gingen in de
supermarkt nog iets kopen en anderen letten niet op de weg en waren te laat terug. Een groepje met
de auto, een groepje begon Lopend en werd later met de auto ingehaald, laatste groepje moest
lopen.
Sluipie Sluip in het bijna donker. Steentjes brengen van Snorrie
naar Snotvlerk. Snorrie op de heuvel en Snotvlerk ergens in het
dichtbegroeide bos. Als je naam genoemd werd door Astrid, was
je steen kwijt en moest je nieuwe halen. Bij Snorrie was het een
drukte van belang: kledingwissel om het lekker onherkenbaar te
maken voor Snotvlerk en Astrid. Zelf brillen en broeken werden
geruild. Het beste in track waren de vestjes met een capuchon.
Hierin kon je zo onopvallend mogelijk door de bosjes sluipen.
Donderdag. Dat is schrikken: als je wakker wordt met de
mededeling om over een half uur klaar te zijn met eten,
dagrugzak met lupa klaarmaken, matje en slaapzak oprollen erin
en grote rugzak inpakken en in de materiaaltent zetten, want
vannacht ben je niet hier.

Wat er volgde was een hike met bivak. In patrouilles ging men op weg over het spoor met bolletje
pijltje route op een kop van een draak, onderweg moesten er gelukssteentjes verzamelt worden en
dennenappels om iets te ruilen. Bij post een kreeg men daarvoor een lekkere appel om via de
strippenkaart naar post twee te komen. Hier werden mooie tekeningen gemaakt van het uitzicht
aldaar. Onderweg naar post 3 werden al graden
schietend de boterhammen opgegeten. Bij post vier
liep het even mis omdat de weg niet meer
toegankelijk was, er werd een nieuwe iets grotere
route gekozen om daar vlakbij te komen. Post 5 werd
bereikt met een kano. En daar was onze trouwe
viervoeter om iedereen enthousiast te begroeten.
Hier was ook de bivakplaats. Al snel werd duidelijk
waar die geluksteentjes voor nodig waren: de
friettentjes. Toen Joyce en Edwin terug waren van de
boodschappen kon er begonnen worden met
hamburgers bakken op de barbecue. Het werd een
broodje hamburger met van alles erop: sla, ui,
tomaat, augurk tomatenketchup, curry of friet saus.
Na het eten werd de beruchte quiz gehouden. Het begon met een inschattende vraag. Wie deze won
mocht iemand uitkiezen die voor dat onderdeel de quizvragen ging beantwoorden. De vragen gingen
over algemeen, sport, scouting, glamour en Drakenrijders van Berk. Tijdens de Quiz gingen drie
leiders en Dyson weg om te slapen op Berk. De rest zocht later zijn friettentje op en probeerde te
slapen. Tegen alle verwachting in, lagen de meesten om 8.30 uur nog te slapen…

Op vrijdag begon het grote opruimen, twee patrouille tenten werden alvast neergehaald en alle
friettentjes in het andere kamp werden afgebroken. De patrouilles gingen op zoek naar Berk en daar
werd alvast een badkuip van tentzeil gemaakt en een zeil erover gespannen om onder te liggen met
z’n allen. De keukens werden afgebroken om een grote eettafel te maken voor het captains dinner.
Een voor een druppelden de patrouilles binnen en sommigen hadden elkaar ingehaald. Na de lunch
werd er nog een spel gedaan, waarbij er de stukjes van de puzzel een themafiguur vormden. De
stukjes waren op vier verschillende punten te verkrijgen en bij niet genoeg moest er onderling geruild
worden.

Voor de laatste keer
werd er hout
gesprokkeld. Bij het
kampvuur ontstonden
leuke gesprekken en
niet veel later kon er
begonnen worden met
de eerste gang van
het Menu: de
Gonkelstenen. Het
leek op goudklompjes
die je warm maakt en
na een poosje
beginnen ze te
ploppen en dan kan je
ze eten met wit
poeder.
Al gauw volgde er Drakenruggen: Het is lang groen met gele tanden, oranje poten en gele blokjes
met witte rondjes als schubben. Hierna volgde de Zwijnenput: heerlijke warme chocolademelk met
marshmallows. Gothies grut: waterzooi (Vlaamse soep) Om de tijd te overbruggen van de volgende
gang even het themaspel ertussendoor.

Het Drakennest werd opgediend bestond uit Stoemp
(Vlaamse stamppot) vulkaan met aan de top een ei op een
bedje van sla, Team Schorrie: Kip uit de Dutch oven, met
aardappelkroket, Snotvlek: gebakken ei van yoghurt en halve
perzik.
Bij kampvuur genieten van vuur goochelen en vuurdiabolo en
vuur spuwen door Marcel en Youri. Waarbij Youri de
vuurwolken net iets groter spuwde als Marcel. Maar allebei
erg knap gedaan! Hierna was het slapen met z’n allen onder
groot zeil. De leiding sliep gewoon in een hun tent.
De onderlinge
strijd is
gewonnen door
de verkenners
van Dragon
breath!
De volgende
morgen moesten er nog drie tenten worden opgeruimd,
de keukens en alle bagage verzameld worden. Als laatste
haalden we de vlag naar beneden en maakten een
groepsfoto. We deden de bagage weer in de vrachtauto
en auto’s. Toen iedereen een plekje had, vertrokken we
weer naar de haven. Waar we verslag brachten aan de
ouders met onze bingokaart.
Groetjes van de kampleiding: Youri, Edwin, Marcel,
Martijn, Kevin, Yorick en Joyce

Hooooi iedereen, alvast bedankt dat jullie ons kampverslag lezen, super goede keuze natuurlijk!
Zaterdag
Daar gingen we dan, tegen elven vertrokken we
vanaf de Lange Haven naar Duitsland. De ene helft
(half) slapend, de andere helft feestend op de
muziek, kwamen uiteindelijk gelukkig weer helemaal
compleet en zonder schade aan in Duitsland.
Ondanks dat we dit jaar niet heel ver moesten rijden,
waren we toch allemaal best moe en nadat we ons
kamp hadden opgezet, zijn we lekker gaan uitrusten.
Zondag
De volgende ochtend hebben we ontbeten en nadat
we van alles in de GPS hadden gezet, zijn we naar
verschillende geocaches gelopen. Dit ging best
soepeltjes, alhoewel de bergen en trappen ons soms toch echt bijna teveel werden. Gelukkig kregen
we daarna dan ook een heel lekker ijsje in het dorpje dichtbij: Monchau.
Maandag zijn we, om onze benen iets uit te laten
rusten, gaan rodelen en ondanks dat er heel wat
mensen uit de bocht gevolgen zijn en er een horloge
kwijt is geraakt, was het heel leuk en grappig.
Funfact: de baan was 701 meter lang! Ook hebben
we wat stuwdammen bezocht hier, leuk om ook
eens in het echt te hebben gezien.
Dinsdag De dag hierna hebben we op een
rotswand dichtbij geoefend met klimmen en
abseilen, zodat we goed voorbereid waren voor de
grotten en natuurlijk het klimmen in de steengroeve
(komen we later op terug). Naast dat dit sowieso
leuk en grappig was, zijn we er hier ook achter
gekomen dat Robin eigenlijk Spiderman is geweest
in zijn vorige leven.

Woensdag, als echte scouts, hebben we ons niet tegen
laten houden door de hevige regen en hebben we de hele
dag door weer en wind gemountainbiked in het bos.
Natuurlijk hielpen de snoepjes van Simon hier ons ook
doorheen.
En alsof dit nog niet actief genoeg was, zijn we
donderdag door heel Monchau gelopen op onze musea
tour. Zo hebben we onder andere het mosterd museum
gezien, een foto museum, het ‘red house’ en niet te
vergeten: het dichte zwembad. (Het bleek precies deze
dag nog gesloten voor onderhoud. Maar dat houdt ons
natuurlijk niet tegen.

Vrijdag stond namelijk helemaal in het teken van
waterpret, tenminste, totdat je viel. We zijn toen namelijk
gaan gorgewalken. De bedoeling hierbij is om, terwijl je zo
droog mogelijk blijft, stroomopwaarts door een rivier te
lopen. Hoewel het sommige echt (!) is gelukt (hoe dan) om
droog te blijven, zijn er ook heel veel van ons onderuit
gegaan, maar dat kon de pret gelukkig niet drukken.
Omdat we toen toch echt wel weer even genoeg van de
natuur hadden gezien, zijn we die zaterdag naar Aken
geweest. Hoewel er ook een boel leuke winkels waren,
hebben we (vooral de meiden) de McDonald’s eventjes
goed gesponsord en de WiFi gebruikt.
Zondag
De volgende dag zijn
we alweer begonnen aan onze terugreis, maar gelukkig nog
niet helemaal. We zijn toen naar België gereden, naar een hele
mooie steengroeve, inclusief klimwanden. Nadat we onze
tenten hier wat moeizaam hadden opgezet (geloof me, de
grond in een steengroeve is ook echt van steen), zijn we lekker
gaan slapen, want we waren inmiddels toch best moe na al
deze dagen.
Maandag hebben we toch nog lekker gebruik gemaakt van de
groeve en hebben we bijna heel de dag geklommen en
geabseild. We hadden zelfs een tokkelbaan en een hele steile
en hoge afdaling van rond de 40 meter! Om onze hongerige
magen hierna te
vullen, hebben we
lekker pannenkoeken
gegeten. Ondanks dat
de pan zwart was en er uiteindelijk misschien meer water in
het beslag zat dan meel, smaakte het goed.
Om het kamp vervolgens toch ook nog actief af te sluiten,
zijn we de dinsdag gaan Speleoën, waarbij we ons onder
andere door een heeeeel klein gat hebben gewurmd. Ook
was Marcel die dag jarig en hebben we dit lekker gevierd met
wat eclairs! Omdat we ook toen nog best honger hadden en
niet per se veel zin om te koken, hebben we die dag lekker
pizza’s gehaald en hebben we met een groep in de open lucht
geslapen.
Omdat we onze tenten dus al hadden opgeruimd, waren we
woensdag al snel klaar met het opruimen en begonnen we
weer aan onze terugreis. Eenmaal aangekomen op het
gebouw hebben we snel onze spullen opgeruimd en toen
lekker naar huis, douchen!
Groetjes van de explorers, Marcel, Mathieu, Stefan en Ivo!

Quotes:
-

Je bent schever dan een pisstraal.
We HEel dE dAG zo HeBbEn gEpRAat (liefde voor Spongebob).
JEROENNNN!
Ik ben Reinier.
Maar liefje, ik heb zo’nnn honger.
Boiiiiii, die knieën!
Ik heeft een steen gevonden.

Wist je dat:
We een biseksuele
aansteker hadden?

Er meer tepels op de wereld
zijn dan mensen?

Casper vroeger een tuin in
zijn achtertuin had?

Ivo een veciale sporm van
graak spebrek had?

Er een Adidas slippers trend
ontstond op ons kamp?

De wc’s heeeel vies waren
(van de jongens dan)?

We zelfs twee
stopcontacten hadden op
ons kampterrein?
(Nee, wij ook niet)

Casper het bonnetje wilde
vragen in het Duits en ‘ticket’
zei, Joy zei ‘bonnetje’?

Simon en Ivo
rattenvrienden zijn
geworden?

Plastic Radler flesjes best
goed en hard knallen in het
kampvuur?

We nu op een hele gekke
manier tot 21 kunnen tellen?

Casper alles vangt, altijd
(mag je uittesten, haal een
frisbee op in ons lokaal)?

We heel fanatiek zijn met
krantenmeppertje?

We weer een geweldig leuk
kamp hebben gehad?

Ons niveau voor Stefan
veels te hoog was?

4 & 5 november 2017 gaan we weer op pad!
De wandelschoenen en slaapzak kunnen
weer te voorschijn worden gehaald.
Deze gezellige activiteit is voor iedereen:
-

leden vanaf 7 jaar
vriendjes
oud-leden
familie

Heb jij een band met de groep?
Dan ben je van harte welkom!

Mail naar Marcel de Bruin:
goh@scoutingflg.nl

Zondag 6 augustus was het dan eindelijk onze beurt om op kamp te gaan en wel naar…Tsjechië! Om
6 uur ’s ochtends(!) begonnen we met twee auto’s aan de lange rit. Twaalf uur, een jerrycan midden
op de weg, een greppel, een op een puch-brommer maiskolf etende Pool en zes plaspauzes later
stonden we op onze camping in Málá Skálá. Na snel onze tenten opgezet te hebben was het tijd voor
pizza. 5 pizza’s van de pizzeria voor 21 euro, en lekker dat ze waren! Moe maar voldaan vielen we
uiteindelijk in slaap.

Op onze eerste échte kampdag begonnen we met rodelen. We zijn vier keer naar beneden geweest,
alhoewel Naomi en Lotte er achter kwamen dat je toch beter in je eentje op een karretje kan gaan
zitten. Na nog even het smerigste ijsje van Tsjechië geproefd te hebben, hadden we nog de hele
middag voor ons. Dus reden we door naar het plaatsje Liberec. Conclusie: hier is niets te beleven.
Dan maar boodschappen doen en terug naar de camping. Gelukkig lag de camping langs het water,
dus konden we zwemmen. Het water was enorm koud ,maar bikkels dat we zijn, hebben we er wel in
gezwommen. We zwommen naar een vlonder, daar konden we weer opwarmen om ons klaar te
maken voor de “terugweg” door het water.
De volgende dag gingen we kanoën. De kanoverhuur was aan de
overkant aan het water van de camping, dus daar waren we zo. Na
twintig meter gekanood te hebben, moesten we een hellinkje af.
Bij Ivo en Lotte ging dit prima, bij Calvin, Jona en Naomi helaas
wat minder. De kano sloeg om en Calvin, Jona en Naomi waren
zeiknat. Nadat ze hun kano weer rechtgezet en leeggegooid
hadden, konden we eindelijk echt beginnen aan de tocht. Het weer
was heerlijk, dus het was een lekker tochtje. Vanaf het eindpunt
konden we terug steppen. Helaas duurde het 1,5 uur tot er weer
steps beschikbaar waren. Gelukkig verkochten ze er Tsjechische
curryworst en hebben
we die kunnen
proeven (ze waren
lekker!). Toen er weer
steps beschikbaar
waren vertrokken we
vol goede moed richting camping. Voor de eerste
honderd meter ten minste, toen waren Naomi, Calvin en
Lotte het wel weer zat. Maar uiteindelijk kwamen we
toch aan in Málá Skálá. Terug bij de tenten bleek de
boom naast ons op instorten te staan en hebben we onze
tenten verplaatst naar de andere kant van het pad. Hier
zaten we ook naast een kampvuurplaats en aan het
water, dus win-win situatie!

Dag vier was het wel weer tijd voor een dagje niks doen. Omdat we toch tijd hadden besloten we te
gaan barbecueën. Alleen hadden we een probleempje: we hadden geen barbecuerooster. En Tsjechië
verkoopt geen wegwerpbarbecues. Maar koppig als we waren wilden we het toch proberen. Dat was
geen goed idee. We knutselden een rooster in elkaar van takjes en aluminiumfolie en pakten al het
vlees ook in in folie. Nog voor de eerste burgers gaar waren vatte ons rooster vlam. Oeps. Later, véél
later op avond hadden we allemaal toch iets gegeten. We hadden bedacht om die nacht met z’n
vijven in een van de vierpersoons tenten te slapen.
Dus zo gezegd zo gedaan. We lagen met vijf mensen
op vier matjes omdat er niet meer in de tent pasten.
In het begin was het nog grappig, maar gedurende
de nacht werd het steeds minder leuk (lees: warmer).
Halverwege de nacht aborteerden Naomi en Lotte
hun missie en vertokken ze weer naar hun eigen tent,
zodat iedereen weer een normale
lichaamstemperatuur kon aannemen en vooral Ivo
weer tot leven kon komen.
Niet volledig uitgerust na deze nacht vertrokken we
toch maar naar de dierentuin van Liberec.
Hier hebben we heel veel leuke dieren gezien.
Om eten te bestellen hadden we een Googletranslate app nodig, maar uiteindelijk kwam alles
goed. Die avond gingen we de berg op om het
kruis te zoeken waar Eric ons over had verteld.
Nadat we ons eindelijk omhoog gesleept hadden
bleek het kruis achter een afgesloten poort te
staan. Dus gingen we maar op zoek naar het
uitkijkpunt. Maar wonderbaarlijk genoeg vonden
we toch een kruis. Dat was raar. Maar oké. Na
een fotoshoot klommen we verder naar beneden.
Dachten we ten minste. Opeens stonden we op
het uitkijkpunt. Het (kneiter! wat een gat) gat
ontwijkend klommen we weer naar beneden en
begon onze laatste nacht in Málá Skálá.

Want we gingen ook nog naar Praag. We pakten onze
tenten weer in en stapten in de auto. In Praag hadden we
een soort scoutingappartement gehuurd dat in bezit was
van scouts uit Praag. Het was typisch scouting en we
sliepen op een tienpersoons stapelbed. We moesten nog wel
boodschappen doen. De dichtstbijzijnde supermarkt was
een Albert, wat een Tsjechische Albert Heijn bleek te zijn.
AH basic inslaan! En echte Nederlandse kaas!
Onze laatste dag gingen we Praag in. We hebben wat
typische toeristische dingen gezien. Ten minste, als we door
de mensenmenigte heen konden kijken. We hebben de
burcht beklommen, een kerktoren (met 278 treden)
beklommen en een donutcone gegeten.
Calvin, Jona en Lotte hebben een museum bezocht terwijl
Ivo en Naomi gingen winkelen. We ontmoetten elkaar weer
in de beste speelgoedwinkel ever. Er was een draaimolen en
een glijbaan en nog meer. Uiteindelijk hebben we op een
plein Italiaans gegeten en moesten we weer terug naar ons
gebouw, want de volgende ochtend moesten we weer vroeg
ons bed uit!
Om kwart over zes waren we weer op de
weg. Deze keer ging het iets sneller, de
jongens waren al om 15:00 uur terug en de
meiden om 16:00 uur (pitstop bij de
McDonalds, prioriteiten!)
En toen zat ons kamp er al weer op. Het was
leuk!
Groetjes van Calvin, Ivo, Jona, Lotte en
Naomi!

Wist je dat…
Calvin 23 keer op de
grond gelegen heeft van
het lachen?

5 mensen niet kunnen
slapen in een 4persoonstent zonder
levend te verbranden?

Calvin een Marokkaan
is achter het stuur?

We eigenlijk met het
vliegtuig zouden gaan
maar Easyjet onze
vliegtickets besloot te
cancelen?

Lotte “socially tired is
of calling Easyjet”?

We de tentharingen in
de grond konden slaan
met het brood uit
Tsjechië?

Hét kampwoord
“kneiter” was zowel
als zelfstandig en
bijvoeglijk
naamwoord?
Een Tsjechische
boterham door tweeën
breekt als je hem
probeert te vouwen?

(Allemaal even haatmails
sturen, dankjulliewel <3)

Jona kneiterhard
tenten op kan rollen?

Ivo met de auto een
geul in gereden is en
Jona en Calvin de auto
eruit moesten duwen?

Ivo met 160 km per
uur op de snelweg
langs een jerrycan
gescheurd is?

Een Tsjech onze bijl
gesloopt heeft?

Naomi, Jona en Calvin
na 15 meter kanoën
omgeslagen zijn?

Caissières ons haten?

2 personen niet op 1
rodelkarretje passen?

Naomi haar peddel
tijdens het kanoën droog
gebleven is?

Calvin en Ivo
schouderhaar hebben?
(Ivo inmiddels niet
meer)

De tent van de
jongens bijna instortte
door alle gassen?

Lotte en Naomi samen
in een 4-persoonstent
lagen maar het net
leek alsof er 7 mensen
sliepen?

Ivo kassabonnetjes zelf
uit de printer trekt?

Lotte en Naomi niet
gemaakt zijn om
omhoog te lopen?

We de aller lelijkste
souvenir in Praag niet
hebben kunnen
vinden?

We het kruis bovenop
de berg netjes hebben
laten staan?

Calvin zijn telefoonlamp
gebruikt heeft om zijn
kont af te vegen?

We alle leuke kinderen
en dieren uit de
dierentuin mee wilden
nemen in de
kofferbak?

Je soms je voorrang
moet nemen in
Tsjechië, met gevaar
voor eigen leven?

Naomi en Lotte de
jongens met liefde
wilden droppen in de
Bush Bush?

Je de verkeerde pizza
krijgt als je je bestelling
in het Tsjechisch probeert
uit te spreken?

Tsjechen hun eigen
taal blijven spreken
terwijl ze weten dat je
ze niet verstaat?

We Eric ’s avonds
hebben moeten bellen
met de vraag: “Eric, is
dit een pad?”

Polen al maiskolf
etende met een
PUCH-brommer over
de snelweg rijden?

Je illegaal bier kan kopen in Tsjechië, je wordt door de caissière én andere Tsjechen in de rij voor de
kassa uitgelachen als je je ID-kaart laat zien?
Ivo een hele leuke blog bijgehouden heeft?
www.polarsteps.com/IvoVanderKnaap/202589-scoutscamp
(Je kunt ook op google zoeken: “Polarsteps Ivo van der Knaap”, is makkelijker

)

Wat?

Wanneer?

Eerste opkomst scouts/explorers/stam

25 augustus 2017

Fotodag/seizoensopening

26 augustus 2017

Eerste opkomst welpen/kabouters/bevers

02 september 2017

Scout-In

22 t/m 24 september 2017

Brandersfeesten

23 september 2017

Jota-Joti

20 t/m 22 oktober 2017

EOL

28 t/m 29 oktober 2017

GOH

04 t/m 05 november 2017

