


Zondag 8 augustus 1982, 

Eerste editie van de RYTHOVIUS SCOUT KAMP KRANT 

o zaterdag, 7 augustus: 
Zo, de eerste dag zit er dus op. Was me dat even een 
Sommigen kregen er zelfs een meloenvormig hoofd van. 
zijn band klapte waren er verkenners die dachten dat 
van Anton .eklapt was. 

"Prff 

eind fietsen. 
Toen Ruud 
het hoofd 

Op het kampterrein aangekomen kon er nog niet uitgerust worden 
want alles moest nog ingericht worden. Daarmee was iedereen bezig 
tot 10 uur 's-avonds. Toen nog even een avondwandeling en einde-
lijk om 11 uur mocht iedereen uit gaan rusten. Dat uitrusten was 
blijkbaar niet nodig want er werd bijna geen gebruik van gemaakt. 

HIER VOLGT EEN BERICHT VAN DE OVERHEID: er zijn zaterdagnacht na 
het tijdstip dat iedereen in de tent moest blijven nog personen 
aangetroffen die duidelijk in overtreding waren. WAARSCHUWING: 
gebeurt dit nogmaals dan zal de overheid met strafmaatregelen 
in moeten grijpen. Dus pas op h jongens en meisjes  :III  

Maandag 9 augustus: tweede editie van de SCOUT KAMP KRANT  
o zondag, 8 augustus: 

zondagmorgen was iedereen vroeg op.  .Willi  ging om half 7 sporten 
met. de douwtrappers. Iedereen wil met ocntendgymnastiek graag 
voetballen of voetballen of voetballen of enz. enz. Om half 12 
zijn we vertrokken naar het Afrika museum. Tijdens het heen en 
terug fietsen kwamen we over de 7 heuvel weg. Dat was even fietsen 
(berg op). Berg af was heel gemakkelijk. Bij een kruising aange-
komen verloor Gus zijn voorwiel maar hij zette het nog vlugger 
terug dan het wiel er uit ging. Op de terugweg reed Chris zijn 
band lek op de pont, we hebben wel een half uur gewacht. Daarna 
reden we verder, we zagen een man met een kapotte band lopen. 
Willie zei "een verkenner is hulpvaardig" dus besloot hij de 
band te plakken, dat lukte dus weer niet. Toen waren we zo 
terug op het kampterrein. 
ts-Avonds was er een avondspel, dat was wel leuk, daarna nog 
een potje britsbuldog. Daarna naar het kampterrein en een mok 
ranja. Toen wassen, plassen en naar bed. 

uw verslaggever Toine 

Dinsdag, 10 augustus: derde editie van de SCOUT KAMP KRANT 

o maandag, 9 augustus: 
de ZWERFTOCHT: werde eerst in groepen verdeeld. Onze groep was 
Anton, Gertjan en Frank. We moesten ons zakgeld inleveren, be-
halve Anton, die was zijn beurs kwijt. Daarna kregen we te horen 
hoe we de tocht moesten doen. Fons 
bracht ons noch naar het pad en we vertrokken, 
moesten allereerst bij boer Blom rechtsaf. 
Daarna moesten we langs de speeltuin naar 
het bord fietspad. Alleen we kregen het bord 
fietspad niet gevonden. Na lang zoeken zagen 
we het. We waren ook zo bij de molen, we 
moesten het jaar en de naam weten. Na een paar 
uur lopen kwamen we bij de pont. Hij begon te 
varen en we zagen de gidsen aan de overkant 
staan. Even betalen en we waren aan de overkant. 



Toen we aan de overkant waren moesten we omhoog, dat was niet 
zo leuk als naar beneden. We kwamen toen eindelijk na een 
rustpauze bij het Zwaantje. We pakten een ijsje en moesten 
bij de echoput (die niet echode) even wachten want we waren 
ondertussen al met 3 groepen en dat was niet de bedoeling. 
We moesten * uur wachten, toen mochten we gaan. We gingen 
eerst over twee spoorwegen en toen kwamen we bij een zweef-
vliegtuigveld. Dat was wel mooi. Maar dan kwam er een fietspad, 
dat was best wel vermoeiend en Gert-Jan had had hete voeten, 
de rook kwam bijna uit zijn schoenen en had bijna geroosterde 
tenen. We kwamen al vlug in Malden, we moesten een slaapplaats 
zoeken. Een mevrouw wist nog wel twee boerderijen
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nachten, daar lieten ze wel eens meer verkenners 	apen. We 
kwamen toevallig met heel veel geluk langs de 	gclie we eigen- 
lijk ook af moesten leggen. 
Als we niet op zoek naar de 
boerderij waren geweest hadden 
we de blankeberg nooit gevon-
den. Alles klopte met de foto's. 
De boer vond het goed dat wij bij 
hen bleven slapen op de hooizol-
der, dus we gingen maar meteen 
slapen. Eerst nog wat babbelen, 
toen vielen we in slaap. 
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uw verslaggever Frank 

zwer•ftocht - Ellen, Rian, Maaike 

We gingen weg mat een kapotte pen. Het begon al erg goed 
(nou ja). Bij de manege aangekomen vroegen we de naam van de 
manege en eveneens een pen, maar we hadden weer pech want de 
pen zat vast. We hadden 't maar met de vaste pen opgeschreven. 
Een eindje verder vlak bij de molen hadden we weer een pen 
gevraagd, eindelijk hadden we een pen. De grote weg overge-
stoken konden we de weg niet meer vinden. We hebben wel een 
half uur staan klungelen. We hebben maar een pad gekozen en 
die bleek goed te zijn ook. 
Toen we eindje verder waren kwamen we bij een goed verzorgd 
huis, daar belden we maar aan, want we moesten naar de we. 
Een meisje van + 17 jaar deed open, we hadden haar alles ver-
teld over de zwerftocht en ook dat we zelf eten moesten zoeken. 
Ze vroeg of wij een boterham wilden eten of een koekje. We 
kozen natuurlijk een koekje want we hadden nog geen honger. 
Ze vroeg ook of we een glas drinken lusten, ja ja daar hadden 
we wel zin in. Toen we vroegen hoe de naam van de manege was, 
zei ze: ik heb er nog een kaart van. Had ze speciaal voor ons 
gezocht en 't bleek Farm of Wood  Feet  te zijn. Toen we van 
alles gevraagd hadden en naar de wc waren geweest gingen we 
weer, dat waren nu eens aardige mensen. 
	 het zwerversleventje ging door. 
Op naar de pont  
Het duurde heel lang voor we eindelijk bij de pont kwamen. 
Bij de pont gekomen vroegen we hoe de pont heette. De naam 
was "God met ons 3". Toen we alles aan de andere kant aan 't 
opschrijven waren zagen we inmiddels de andere verkenners. 
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We hadden een eindje met hun meegelopen, maar we vonden er 
niks aan want we sjokten zo maar achter de verkenners aan. 
Toen zijn we maar achter gebleven. We sloegen daar een zandpad 
in, we hebben in de bossen een boodschap achtergelaten. 
Bij het eerstvolgende huis hebben we brood gevragen en een 
paar huizen verder vroegen we of ze de boterhammen op wouden 
smeren.LDie vrouw vond het wel stom en deed het met tegenzin. 
Gelukkig waren we bijna bij de overnachtplaats. We liepen 
verder en zagen de anderen al zitten. We gingen onze tenten 
opzetten en toen gingen we koken, erwtensoep met stokbrood 
en ranja en pudding (lux hè voor 'n zwerftocht). Na het 
eten kwam Maarten in onze tent liggen (Rianne's stretsbed uit- 
proberen) maar hij wou er niet meer uit. Gelukkig moest Maarten 
aan de telefoon komen en moest dus uit de tent. Wij dachten 
als we nu eens in Maartens tent gaan liggen, dan hebben we 
hem goed te pakken. En we kropen onder Maartens donsdek in 
Maartens tent. Maar even daarna kwam Willie er aan en trok  
It  donsdekbed er af. We moesten uit de tent en daarna ging 
Willie weg. Even daarna gingen we weer in de tent en we 
trokken het donsdekbed van Maarten weer over ons heen en 
hielden het nu stefig vast voor het geval dat Willie of 
Maarten 't donsdekbed aftrok. 

Toen kwam Maarten zelf er aan en zag 
ons in de tent liggen. Hij zei dat we 
eruit moesten maar wij gaven het nog 
niet op en bleven er rustig in liggen. 
Toen begon Maarten te kietelen, dus 
wij kietelde terug. Toen gaf Maarten 

in hun tent liggen. 
expres een scheet. Maarten ging snel de 
onze tent gaan, maar dat was hem gelukkig 

-het op en ging 
Opeens liet Rianne 
tent uit en wou in 
niet gelukt. '"s-Avonds zijn we nog een wandeling gaan maken, 
die naar onze zin te lang was. We hebben ook nog een ijsje 
in café de Zwaan gekocht, toen gingen we slapen. Tot morgen. 

dinsdag 10 augustus Escharen: 
Rianne en Ellen werden door Maaike wakker gemaakt om + 	8. 
We begonnen meteen aan ons opstel, eindelijk werden Willie + 
Maarten wakker en toen floten ze drie keer voor de grap. 
Toen ze uit de tent kwamen hadden ze een hele primietieve 
tent in elkaar gekundselt omdat het begon te regenen. Toen 
hebben we erwtesoep met stokbrood gekregen. We hadden niet 
afgewassen want we waren veel te laat. Om + half 10 gingen 
we weer op pad en begonnen weer aan de langzaame, maar leuke 
zwerftocht. We dachten we zullen vandaag wel fout lopen want 
We waren nog sloom en moe van gisteren. 
Toen we ongeveer 2 uur hadden gelopen kwamen we een andere 
groep tegen (Erik, Chris en Dirk-Jan). Ze hadden nog niets 
gegeten alleen maar een paar bramen en daarom kregen ze van 
ons een overgebleven stukje stokbrood. We vroegen aan een 
fietsenmaker hoe de kerk heette. Bij de kerk aangekomen gingen 
we de verkeerde kant in, maar dat wisten_we_niet. Een eind 
gelopen vroegen we toch maar de weg. We moesten weer een 
eind terug en toen over de brug. We waren midden pp de brug 
en we ontdekten dat de foto niet klopte. We gingen maar over 
de brug en belden weer bij een huis aan. t Antwoord was dat 
we weer terug over de brug moesten en dat we maar ergens anders 
verder de weg moesten vragen. 

ook 



Maar we moesten weer over die brug. Nu gingen we richting de 
ruine St. Walrick. We hadden nog heel wat afgevraagd.  lie  
groep van Erik wou de kortste weg naar Escharen. We gingen 
dus uit elkaar. We hadden onderweg een zak snoepjes gekocht. 
Mmm!: likit waren bij de ruine van St. Walrick en we vroegen 
aan de Mensen waarom die lapjes stof aan de boom hingen. 
Daarna gingen we verder. We liepen weer een eind door en 
vroegen af en toe een boterham, maar we hadden niet in de . 
gaten dat we weer te ver liepen. We vroegen de weg nog maar 
eens, het bleek dar, we weer verkeerd waren en liepen dus maar 

J weer terug, en kwamen Han in zijn 
Niet -1\r‘ ck,vto • auto tegen. We mochten in de auto 

en reden terug. Tot over een grote 
hangbrug. Jammer, maar waar, we 
moesten uit de auto. We hadden nog  
een hele rit voor de boeg. We hadden nog heel wat vrag n. In 
Grave hadden nog veel aan mensen gevraagd hoe we moesten 
lopen. We liepen nog steeds goed, dat wisten we zeker. We 
waren bijna uit Grave. Even daarna waren we in Escharen. 
In Escharen hadden we een paar wortels gepakt (dat mocht 
natuurlijk niet). Nu waren we bijna op  It  kamp. We wilden 
net de zandpad inlopen komt Han met zijn auto uit de zandpad. 
Hij was natuurlijk ongerust, maar dat hoevde niet. Maar we 
hadden het gehaald. Dit was het einde van de langzame maar 
leuke zwerftocht. 

Maaike, Ellen en Rianne 

zwerftocht - Toine, Mike, Hugo 

Op maandag 9 augustus 1982 begon de zwerftocht. 1 1.. waren 
verschillende groepen, zoals: 

1. Ellen, Rianne, Maaike 
2. Pim, Ruud, Gus 
3. Frank, Anton, Gert-Jan 
4. Toine, Mike, Hugo 
5. Erik, Dirk-Jan, Chris 

Nadat we in groepen verdeeld werden vertrokken we om steeds 
een half uur. Wij vertrokken 4e en een eindje verder kwamen 
Itie de groep van Frank tegen omdat ze de weg niet konden vinden. 
We liepen samen verder tot op een gegeven ogenblik we de gidsen 
en de groep van Pim ingehaald hadden, liepen we met een grote 
groep tot bij de echoput. Vanaf daar moest iedereen een kwartier 
op mekaar wachten. De gidsen mochten in een tent slapen die ze 
nog op moesten zetten. Na een heel lang stuk gelopen te hebben 
zagen we de groep van Frank, die had al aan iemand gevraagd 
waar we konden slapen. Daar liepen we toen heen, bij de boer 
aangekomen vroeg ik of we daar konden slapen, dat mocht (de 
groep van Frank was er ook bij). Toen we met twee groepen bij-
een waren moest er een groep bij een andere boer slapen, daar 
in de buurt gevragen, maar nergens kon het, toen waren we weer 
naar Frank gegaan. Daar_aangekomen_ging ik slapen. 's-Morgens 
toen het licht werd vertrokken we. Mike was ziek en liep heel 
zachtjes, hij liep ongeveer 400 tot 500 m achter ons. We konden 
alles goed volgen tot we Pim zijn groep in een auto zagen. 
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Vanaf toen liepen we met drie groepen. Toen duurde de tocht 
niet lang meer, we waren zo terug op het kampterrein. Daar 
filAnde. ze ons en er werd een foto gemaakt. Toen nog even het 
tochtverslag maken en het was klaar (er staat geen tijd bij 
omdat niemand geen horloge bij had). 

Het weer: 
Maandag toen we vertrokken regende het, later op de dag 
hield het op en begon de zon te schijnen. 
Dinsdag toen we vertrokken regende het niet, even later wel. 
Weer wat later regende het niet, de zon begon opnieuw te 
schijnen. 

Toine, Mike en Hugo  

zwerftocht - Anton, Gert-Jan, Frank 

Het is maandag 9 augustus half 1. We kregen een zwerftocht. 
We werden eerst in groepen verdeeld. Onze groep was Anton, 
Gert-Jan en Frank. We moesten 	 440, 	 134- 
ons zakgeld inleveren behalve 
Anton, die had zijn beurs ver-
loren. Daarna kregen we te horen 
hoe we de tocht moesten doen. 
Pons bracht ons nog naar de pad 
en we vertrokken. We moesten 
allereerst bij boer Blom rechtsaf. Toen moesten we langs de 
speeltuin naar een bord met fietspad en we moesten ook op-
schrijven hoe lang de molenroute was (dat stond op een bord 
aangegeven). Toen moesten we bij de paaltjes de pad in. 

langs een fietspad links, dan kwamen we 
wit huis. We kwamen toen bijen molen, daar 

we de naam en het jaar dat hij gebouwd werd weten. 
Toen we een eindje verder 
waren begon het te regenen 
en kwamen een andere groep 
tegen. Na een paar uur lopen 
kwamen we bij de pont. Hij 
begon te varen en we zagen de 
gidsen al aan de overkant. 
Even betalen en we waren aan 
de overkant. Toen we aan de 
overkant waren moesten we 
omhoog, dat was niet zo leuk 
als naar beneden. We kwamen 

2> 

toen eindelijk na een rust- 
pauze bij het Zwaantje. We 
pakten een ijsje en moesten 
bij de echoput (die niet 
echode) wachten want we waren 
ondertussen met 3 groepen en 
dat was niet de bedoeling. 
We moesten 711- uur wachten, toen 
mochten we gaan. We gingen eerst 
over twee railsen en toen kwamen 
we bij een zweefvliegtuigterrein. 

Toen moesten we 
vanzelf bij een 
moesten 
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Dat was wel mooi. Maar daarna kwam een heel lang fietspad, 
dat was best wel vermoeiend en Gert-Jan had heel hete voeten, 
de rook kwam uit zijn schoenen en had geroosterde tenen. 
Daarna kwamen we in Malden, we waren een boerderij aan het 
zoeken voor te overnachten. Anton vroeg aan een meneer of 
hij een boerderij wist. De man zei dat we bij de Rijksweg 
linksaf moesten. Maar daar was niets te zien, dus vroegen 
we aan een mevrouw of ze wist waar een boerderij om te 
slapen. Dat wist ze wel, ze wees ons de weg en zei dat ze 
daar wel meer verkenners lieten slapen. Toen gingen we op 
weg en we kwamen de groep van Twan weer tegen. Daarna ging 
het geluk niet op. We kwamen (toen we op weg naar de boer-
derij waren) toevallig langs de weg die we moesten lopen 
anders hadden we de Blankenberg nooit gevonder. Alles klopte 
met de foto's. Toen kwamen we met twee groepen bij een boer, 
daar mochten we wel op de hooizolder slapen en de groep van 
Twan ging een andere boerderij proberen in de buurt maar ze 
vonden niets, dus ze kwamen bij ons slapen. Ik had ondertussen 
al gebeld. We waren de eersten die belden. We sliepen al gauw 
en we vertrokken weer om half zes. Mike was ziek en had over-
gegeven langs de kant van de weg. Hij kon niet bijhouden. Na 
een beetje duwen en zijn tas dragen ging het weer. We aten 
wat bramen en zomaar in het bos stond een 
ten onze zakken vol en gingen 
weer verder (Mike werd onder-
tussen weer wat beter). Toen 
begon het te regenen. We kwa-
men langs een wortelveld, daar 
pakten we nog wat wortels en 
gingen weer verder. Toen moes-
tén we met een brug over de Maas 
en moesten weten wat voor een 
gebouw het was. Daarna liepen 
we rechtdoor en bij de stoplichten kwamen We de hit in een 
auto tegen. Zij stapten er uit en moesten terug. We waren 
verkeerd gelopen. Toen kwamen we in Grave. Dat liepen we 
door en gingen een winkel binnen, daar kochten we wat chips 

Toen moesten we de namen van de 
straten opschrijven, dat ging ge- 
makkelijker dan ik gedacht had, 

(( CD\\CD  )4)1 	 er waren maar weinig straatnamen. 
We kwamen Fans en Han in de auto 
tegen, toen we nog maar 200 m 

) ( 	

langs een wortelveld en pakten 

1/4 
	wat wortels. Toen hadden we geen 

honger meer. We kwamen eindelijk 
bij het kampterrein. Daar stond 
Han al met zijn filmapparaat 
klaar. Hij filmde hoe wij terug 

kwamen, toen moesten we nog een keer terug voor een foto en 
gingen in de tent zitten, daar maakte Han ook nog een foto 
van en toen mochten we doen wat we wildei 	 C> 
Wat we er van vonden: we vonden het een 
leuke lange tocht. We hadden veel lol 
onderweg, alleen niet als we verkeerd 
zaten, maar het ging wel. Ik hoop 
dat ik nog ooit zo'n tocht krijgen 
en even veel plezier dan hebben. 

Gert-Jan, Anton en Frank 

appelboom. We prop- 
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zwerftocht - Erik, Chris en Dirk-Jan 

Maandag: 
13.30 vertrek kamp. liet was slecht weer. We moesten onze 
regenjassen aan. 's-Middags werd het erg heet. Om 18.00 
uur gingen we een onderdak zoeken. Om half 7 kwamen we bij 
een huis, waar we in de paardenstal mochten slapen, maar 
we moesten eerst bij een andere boerderij gaan vragen. 
We moesten toen wer terug om de paardestal zuiver te 
maken. We kregen In oud bed en 2 oude dekens. We moesten 
het bed eerst zuiver maken want er zat kippestront. 
Toen gingen we naar het dorp Groesbeek om een frietje 
te halen maar de friettent was dicht. Toen moesten we 
nog verder en toen we weer terug waren hadden we 14 
kilometer gelopen. Onderweg was ook een jongen en die 
gooide een ijsje naar Chris en raakte hem op zijn arm. 

Dinsdag: 
8 Uur opstaan en aankleden. Toen we wouden gaan begon het 
te regenen en hebben we gewacht tot half tien en zijn toen 
aangelopen. We haalden al heel snel de gidsen in en liepen 
met hun mee. In Nijmegen liepen we verkeerd en zijn we 
harder gaan lopen en de gidsen raakten achter. We kregen 
pijn aan onze voeten en om + 3 uur kwamen we aan. 

Erik, Chris en Dirk-Jan 

z w. e - tftocht - Pim, Gus en Ruud 

	

12.05 	vertrokken, bewolkt af en toe motregen 

	

1.15 	klusje gedaan voor een boteram 

	

2.00 	gaan lopen 

	

2.30 	Linden 

	

3.30 	pont, weer hetzelfde, mooie wegen 

	

4.00 	gerust bij Mokkerheide 

	

4.10 	verder gegaan 

	

4.20 	café 't Zwaantje, ijs 

	

4.40 	verder gelopen 

	

4.55 	zon 

	

5.55 	onderdak bij een groot varkensbedrijf (terecht) 

Maandag, 9 augustus 1982 
's-Middags om 12.05 vertrokken we vanaf het kampterrein te 
Escharen. We moesten door een bos heen, maar we liepen ver-
keerd door omdat de staf waarschijnlijk een fout had gemaakt. 
We liepen verder tot aan een oude molen waar we een vraag 
moesten beantwoorden. We volgden de route weer die over een 
drukke weg ging. Aan de overkant gekomen moesten we een hele 
lange weg volgen. Het was rot lopen want het motregende af 
en toe. Op een gegeven moment zei Gus: "ik begin honger te 
krijgen". Ruud en Pim kregen ook wel honger en in plaats van 
heitje voor een karweitje gingen we heitje voor een boterham 
doen. Bij het eerste huis hadden we meteen geluk. De mevrouw 
had nog wat af te drogen en er moest nog gestofzuigd worden. 
Na de klusjes kregen we een uitgebreide broodmaaltijd. We 
maakten nog meer vies dan dat er schoongemaakt was, maar we 
moesten verder. Het was nog 4 km naar Linden. In Linden was 
niet veel te doen en we gingen door naar Katwijk. Toen we in 
Katwijk kwamen zagen we 100-m achter ons nog een groep. 
We dachten als we nou een pont sneller zijn,dan zij liggen 
we weer een stuk voor, maar helaas dezelfde pont. 



Uitsl-ag zwerftocht: 

le: panters 
2e: tijgers 
3e: arenden 
4e: cobra's 

met 7-/ 
met 61 
met 6 
met 5 

Aan de andere kant van de Maas in Mook gingen we een 
heuveltje op en een smal steegje door waar een paar 
appelbomen stonden, maar ik vond ze niet. Lekker die 
appels, maar daarna begon het pas. Een heel langsaam 
oplopende berg beklimmen. Het was trouwens wel een 
mooie weg. Toen we boven even hadden gerust liepen we 
verder. We kwamen bij een café waar we Maarten en Willie 
achter de frikandel en friet aantroffen, we namen zelf 
een ijsko. Dat lekker was tegen de dorst. We moesten toen 
het ijsko op was een lange steentjesweg volgen.tot bij 
een verharde weg waar we links gingen maar naderhand 
achtergekomen rechtdoor moesten. Enfin, hoe we nu liepen 
kwamen we weer op de goede weg. We liepen naar Malden waar 
we onderdak zouden gaan zoeken. We kwamen bij een vrouw. 
We moesten eerst onder een bijenopstijgplaats kruipen en 
vervolgens met je slaapzak wel in de kippestrond kon 
liggen. Ze had ook geen eten, maar ze wist wel een ander 
adresje bij een varkensboer, dus liepen we daar heen. Het 
waren aardige mensen waar we op zolder konden slapen. Na 
een glas cola te hebben gedronken met wat dropjes gingen 
we naar zolder waar de boerin 3 bedden had klaargezet. 
We gingen lekker op bed liggen. Na een kwartiertje rust 
kregen we twee boterhammen met gebakken eieren erop. De 
hebben we lekker oppeuzelden. Na een avondwandeling gingen 
we naar bed. 

10/8/1982 

De volgende morgen zei een dochter van de boer: "zal ik 
jullie wegbrengen, samen met m'n vriendin". Dat vonden 
we goed. Ze bracht ons tot de andere 2 patrouilles. We 
liepen samen verder,adat was best gezellig. De tocht ging 
vlugger als we dachten. Toen we op het kerkhof een bepaal-
de grafsteen moesten zoeken konden we die grafsteen niet 
vinden. Na lang gezocht te hebben vonden we hem. Even 
later wou Pim (Mip) even naar huis opbellen. Toen dat 
gebeurd was liepen we verder. In Escharen gekomen gingen 
we naar de Spar. Daar kocht iedere patrouille z'n geld 
op. Daarna liepen we verder. Wa zaten al op de Graafsche 
Weg toen we Han en Alfons zagen. Toen zagen we een wortel-
veld. We plukten ieder een paar wortels. Op het kampter-
rein aangekomen ging Han filmen. We gingen even uitrusten. 
Maar we moesten een 2e keer binnenkomen. Om op de foto te 
staan. Daarna ging ik dit opstel schrijven. Het was een 
tocht van 50 km. En het was een leuke mooie fijne, ketige, 
prettige en een beetje vermoeiende fototocht. 
Dit opstel 

is 
van  

patrouille 2 - Pim, Gus en Ruud 



-9- 

Editie 4 van de SCOUT KAMP KRANT woensdag 11 augustus  

o dinsdag, 10 augustus: 
0, wat was het dinsdagmorgen rustig op het kampterrein. 
Han en Fons moesten er toch vroeg uit om de spullen van 
de meisjes op te halen. Onderweg kwamen ze Maarten en Willie 
tegen die de tocht na aan het fietsen waren. Die twee oenen 
waren helemaal verkeerd aan het fietsen en moesten als twee 
beginnelingen op de goede weg gezet worden. 

Wij werden dinsdagmorgen wakker op het fijne matrassen. 
We kregen een uitgebreid ontbijt. De vrouw bood zelfs een 
liftje aan (dat werd een hele lift). We werden gebracht 
tot de andere patrouilles. Daar aangekomen liepen we samen 
verder. In Grave belde Mip naar huis. In Escharen legden 
we aan bij de Spar, waar ieder snoep kocht en lekker opbik-
kelde. Om + 12 uur kwamen we op het kamp aan. 
Omdat we de eerste waren die binnen waren, mochten we gaan 
zwemmen tot 16.30 uur. Waaar we zwommen, een vlot bouwden, 
voetbalden en een rivier bouwden. Aan het einde van de 
middag kwam de staf zeggen dat we tot 17.00 uur mochten 
zwemmen, maar de meesten gingen naar het dorp. 

Na het eten kregen we een gokspel. Dat was heel gezellig. 
Je kon er van alles doen: 

- bij de gidsen was het een dobbelspel met geld ( smak, smak) 
- bij de. tijgers was het het gezelschapsspel Baricade 
- bij de cobra's een werpspel 
- bij de arenden (wij dus) ook een soort dobbelspel 
- de gidsenleiding had eenentwintigen 
- de verkennersleiding had (er) vier op een rij (nog teveel) 

De gidsen hadden gewonnen: 10 punten 	 smsk 
De tijgers waren 3e 	 8 punten 	 ‘9 4  
De cobra's waren ?e 	 9 punten 	 100 

De arenden waren 4e 	• 7 punten 
De gidsenleiding was 5e en als laatste de verkennersleiding. 

uw speciale verslaggever Ruud 

Editie 5 van de SCOUT KAMP KRANT donderdag 12 augustus  

o Woensdag, 11 augustus: 
SPORTDAG z om kwart voor 9 was iedereen. wakker behalve de 
leiding (foeil). Na een kwartier kwam de leiding er uit 
naar dhze tent om te zeggen dat we (de gidsen) wakker 
moesten worden. Na 't eten gingen we sporten, 't was loei 
heet. Onze groep (ik bedoel de gidsen) was F.C. Knudde, 
maar we waren toch 3des geworden. Rond een uur of 4 gingen 
we voetballen + trefballen. We waren amper op 't terrein 
en ineens zagen Toine + Ellen (ik dus) een tas liggen. 
Er waren nog een paar mensen op 't terrein maar van hun 
was de tas niet. Toen zijn Alfons 4- ik ermee naar 't 
politiebureau geweest. Ik werd naderhand weer netjes op 
't terrein afgezet. Het voetballen was net afgelopen en we 
gingen trefbal spelen. Na een paar potjes trefbal gingen 
we naar huis, dat wil zeggen, naar onze kampplaats. Bij 't 
kamp aangekomen stond er een zwembadje klaar (gemaakt van 
de aanhangwagen). Iedereen had zijn eigen lekker gewassen + 
was vuurtje aan 't stoken voor priemitief stoken en opeens 
kwam er een man 't kamp binnenlopen (hij bleek de man van 
de tas te zijn) en vroeg of wij zijn tas hadden gevonden. 



"Ja" zeiden wij en nu ligt hij netjes op 't politiebureau, 
u hoeft hem alleen maar even op te halen". En die mens kwaad + 
vloeken- + doen want hij zei dat wij die tas moesten gaan halen. 
Maar .,,75j waren ook niet gek en deden  It  niet. Toen begon die 
man maar te dreigen van "en ge zult er nop: meer van horen". 
Maar gaven wij er iets om en we zaten hem allemaal uit te 
lachen.. Hij ging dreigend + vloekend -Et terrein af en we 
hebben er tot nu toe nog niks van gehoord. 
We hebben heerlijk gegeten (pannekoeken + joghurt met aard-
beien). 's-Avonds zijn we naar de bossen geweest waar we een 
moedspooktocht hebben gehad. Een komplimentje voor de leiding. 
Het was een hardstikke mooie + fijne dag. 

uw charmante verslaggeefster Sue Elle 
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COBRA'S:  

Pim de Wit 17.1 7.50 
Toine Aarts 17.6 7.70 
Erik Kennis 17..9 6.00 
Dirk-Jan Riezebos 19.3 3.40 

ARE 

Ruud Das 17.1 5.70 
Chris Voets 17.8 3.50 
Anton Smits 18.9 4.00 
Gert-Jan Thijssen 23.0 5.30 

TIJGERS: 

Hugo Vrijdag 18.3 5.0o 
Mike van Loon 19.3 3.60 
Gus Kuyken 17.8 4.5o 
Frank vd Broek 19.3 7.70 

PANTERS: 

Rian Kennis 20.4 3.00 
Ellen Kuyken 17.2 5.00 
Maaike Riezebos 17.2 5.60 

3.60 25.10 51.0 11.30 1.25 15.80 
3.40 29.20 55.0 10.30 1.30 15.90 
3.30 21.00 55.0 12.39 1.20 1 2 .75 
3.30 21.10 58.0 6.30 1.05 12.20 

3.35 20.80 51.0 8.90 1.20 11.20 
2.95 13.80 57.0 4.30 0.90 6.50 
2.70 14.70 60.0 5.80 0.95 7.00 
2.75 14.50 76.0 5.90 0.85 4.50 

2.90 20.40 56.0 7.20 1.05 8.00 
2.95 12.50 60.0 5.50 0.80 8.00 
3.25 20.80 52.0 6.00 1.15 9.50 
3.35 24.80 59.0 10.10 1.05 16.00 

2.90 13.30 67.0 5.90 0.90 8.20 
3.25 12.10 51.0 5.70 1.05 7.80 
3.25 15.40 60.0 7.10 0.95 8.20 , 
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Editie 6 van de SCOUT KAMP KRANT vrijdag 13  august  

o donderdag, 12 augustus: 
Om 9 uur stonden we op omdat Willie ons wakker maakte. Wil 
had al een paar keer gefloten maar niemand had het gehoord. 
Toen we er eindelijk allemaal waren gingen we trimmen. We 
liepen eerst naar het speeltuintje en gingen voetballen. Na het 
voetballen gingen we nog een balspel doen en toen terug naar 
het kamp. Na het eten gingen we een Zweeds loopspel doen. De 
arenden begonnen, daarna de tijgers, panters en als laatste 
de cobra's. We moesten bijna allemaal vragen van sport maken. 
Pim was eerste, Ellen tweede en Chris derde. De panters hadden 
gewonnen, wie tweede was kun je op de beoordeling zien. Het was 
tijd voor het middagmaal maar niemand had honger. Daarna gingen 
we zwemmen in Grave. We kwamen binnen in de hal en toen moesten 
we wachten. Toen we in het zwembad waren deden we wie het snel-
ste kon zwemmen. De winnaar was Willy van de breedte van het 
zwembad zwemmen, ongeveer 4 sekonden en nog wat. Om half 4 gin-
gen we naar huis. Onderweg liepen we nog even binnen bij de Spar. 
Toen we bij het kat7A aankwamen ging bijna iedereen rusten tot 
we werden geroepen om eten te halen. We moesten het zelf nog 
klaarmaken. We moesten voor zijn 6e koken. 4 Van onze patrouille 
en 2 lijders. We aten aardappels met spersieboontjes en een bal 
gehakt. Het nagerecht was een sinaasappel die niet te eten was. 
Na de afwas ginen we de bossen in voor het avondspel. Het spel 
van vanavond was levend stratego. Er werden 2 ploegen gemaakt. 
Die allebei een kamp moesten maken. De verkenners van de ene 
ploeg moesten het kamp zien te vinden, van de andere ploeg om 
daar een kaart te gaan halen en die vervolgens terug in hun 
eigen kamp moesten brengen. Maar de andere ploeg moest probe-
ren hun tegenstanders te tikken en als zij dan een hogere functie 
hadden moest die het laagste was zijn functie afgeven. Het ging 
er om wie de meeste kaarten had en de meeste functies. 
We waren druk bezig toen Han het bos in kwam (Han was met corrie 
achtergebleven in het kamp). Hij vertelde dat hij naar Boer Blom 
was gegaan om op te bellen naar de brandweer voor een stookver-
gunning en toen hij terug kwam was corrie weg. Het spel werd 
onderbrokken en we gingen allemaal terug naar het kamp. Toen 
we terugliepen dachten we aan het tasje en de man die het 
tasje kwam halen. We moesten bij elkaar komen bij Fons naast 
het scorebord. Toen Chris Vos een brief zag hangen. Fons 
haalde hem van het bord en las het in gedachten. Hij zei 
tegen Henk: "Stuur jij de jongens en meisjes naar "bed". 
We zagen dat Han, Willie en Henk met de auto wegreden. 
Fons riep ons terug en zei dat Han naar de politie was met 
de brief want ze dachten dat Corrie ontvoerd was, want de man 
die de brief schreef dreigde dat als wij dat tasje niet gaven 
wij Corrie niet meer zagen. Fons vroeg wie er vanavond wacht 
wou lopen voor het geval dat de man terug kwam. Hij deelde 
die het wilden in groepen: 

• 
0 	van 11 tot 1: Erik Kennis + Pim de Wit 	+ 3 lijders 

.e. 	van 1 tot 3: Frank v.d. Broek + Gus Kuyken + 1 lijder 
• van 3 tot 5: Toine Aarts + Anton Smits 	4. 1 lijder 

van 5 tot 7: Chris Vos + Ruud Das 	 + 1 lijder 
van 7 tot 9: de gidsen (ze waren bang in het donker) 

Het was spannend, we hoorden allemaal geluiden. Anton zag zelfs 
een man in het bos, maar toen Toine er op scheen was het een 
t-shirt dat aan de waslijn hing. Ondertussen was gebleken dat 
in het tasje smokkeiroutes stonden. 	 P 

"WI 	t;i3 	 «ç 	
 .‘n MOM 
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Pim 16.35 25 22.50 1 
Chris 29 22 24.30 3 
Ruud 25 16 29.00 11 
Frank 20,30 21 25.45 7 
Maaike 2c). 20 25.00 4 
Anton 28. 24 34.00 14 
Gus 21- 18 25.10 6 
Hugo 23 21 28.15 10 
Gert-Jan 36 22 41.30 15 
Twan 17.30 31 25.15 5 
Ellen 17 24 23.00 2 
Rianne 21 23 26.45 9 
Mike 24.30 33 32.45 13 
Dirk-Jan 21.55 38 31.25 12 
Erik 20.30 23 26.15 8 ), 
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Editie 7 van de  SCUT  KAMP KRANT vrijdag 13 augustus  
avondeditie 

o vrijdag 13 augustus 19821 
's-Morgens was ieAereen erg treurig. We hadden Han van Dijk 
maar goed laten uitslapen na zo'n slechte dag. Om 7 uur 
werden we gewekt voor de wacht te lopen. We hadden samen 
met Maarten thee edronken en er werden er steeds meer 
wakker. Tegen de middag gingen we omstebeurt auto-nummers 
opschrijven. Om kwart voor vier zat iedereen op de douane 
-te wachten die om 4 uur zou komen. Hij kwam pas om kwart 
voor 5 - 5 uur. Iedereen was stil. Teen Vroeg de douane 
of we mee wilden helpen. Natuurlijk wilden we dat, 't was 
natuurlijk niet zonder gevaar maar voor Corrie deden we 
alles, als ze maar levend terug kwam. Om 1- 6 maakten we 
groepen van 2: 

de panters + de cobra's 
de arenden + de tijgers 

We hadden een barricade gemaakt die bestond uit 3 driepoten 
(we hadden hem aan de kant gelegd). Daarna doken we in de 
.mais. We wachten 1 kwartier - 1 half uur. Eindelijk kregen 
we bericht "de auto is gepasseerd". Vlug. Vlug de barricade 
opzetten en in een uitgekozen kuil gaan liggen. 
De auto reed jammer genoeg de andere kant in en zag op de 
weg de barricade staan. En reed terug naar ons. Ook bij ons 
zag hij de barricade staan. Zoals verwacht sprong hij uit de auto. 
Wij moesten knoerhard schreeuwen zodat de boef bang zou 
worden en dacht dat we met heel velen waren. De douane was 
er .achteraan gegaan en had hem eindelijk te pakken. Alfons + 
de andere agent kwamen samen met de andere groep naar ons toe. 
Gelukkig hadden we hem eindelijk te pakken. Opeens zagen we 
dat Corrie ongedeerd er aan kwam lopen. Ik was zo blij en 
kreeg 42 tranen in mijn ogen (snik, snik). De boef werd naar 
't politiebureau gebracht. Wij hadden een bende opgerold  !II  

uw charmante verslaggeefster Ellen 

- vervolg - 

'T WAS EEN GRAP (zeer goed gespeeld) 



-15- 

STANDENLIJST 

KAMPTOTEM 1982 te ESCHAREN 

spel be cordeling 

groepen 

INSPECTIE 

pant's 

Ellcii. 
Rian:le 
Maaike 

7 	6 	7 

7,1,- 	7 	35 

1- 
cobra's 

Toine 
Erik 
Pim 
Dirk-jan 

7-,- 	74 	84 
38 74 7 

- - 

arenden 

Ruud 
Chris 
Gert-Jan 
Anton 

64 6 7 

71- 6 	33 

tijgers 

Frank 
Gus 
Hugo 
Mike 

- 

64 64 6; 

77;- 	61- 	33'1- 

ETEN 

, 

8 	7 	74 
294 

8 	8 	74 

74 	
31 

5 	78 
27 

7 

6 	747 
274 

7 

ZWERFTOCHT 

, 

Ellen 	46 
Rianne 46 74 
Maaike 46 

Toine 33 
Erik 	20 5 
Pim 	46 
Dirk-J:20 

Ruud 	46 
Chris 20 6 
Gert-J40 
Anton 40 

Frank 40 
Gus 	46 64 
Hugo 	33 
Mike 	33 

GOKSPEL fl 	11.950 	10 fl 6.280 9 fl 3.790 7 fl 4.270 8 

SPORTDAG 

,-- 
Ellen 	64 
Maaike 98 8 
Rianne 61 

Toine 19 
Erik 	35 10 
Pim 	16 
Dirk-J61 

Ruud 	30 
Chris 90 7 
Gert-J93 
Anton 101 

Gus 	52 
Frank 39 9 
Mike 	96 
Hugo 	65 

ZWEEDS LOOPSPEL Ellen 	2 
Maaike 4 10 
Rianne 9 

Toine 	5 
Erik 	8 9 
Pim 	1 
Dirk-J12 

Ruud 	11 
Chris 	3 7 
Gert-J15 
Anton 14 

Frank 	7 
Mike 	13 8 
Gus 	6 
Hugo 	10 

De kamptotem werd gewonnen door cie cobra's met 102 punten 
(net 2 punten meer dan de gidsen). 



ji 

'""tet1=Jonansmia- ,  

nr 	 merk 
	

kleur 	 beschrijving: 

Hp.23-sz 

MLk 4ol (1) 

20-BA-69 

68-MP-21 
42-GH-06 
DR-36-FD 
FF-67-VN 
DV-89-DV 
DG-42-FF 
MB4 7GV 
73-GV-86 
44-pm-84 
82-MD-10 
03-MX-48 

BR-03-5Z  

Toyota 
Peugeot J,04 
Mazda 
2  brommers,  1  
ervan  Yaaha 
Peugeot 504 

Ford Esc,7-t 
Renault, :2 
Opel Kadett 
Renault 5 
Peugeot 
VW Polo 5 
Honda motor 
Mercedes 
Volkswagen Sir 
Puch Maxi, 
Opel Objna 
Si 	11,090 

1.4byota  

grijs-zilver (blauwig) 
wit 
metalic grijs 
ze reden langzaam 

blauw 

rood 
bruin 
lichtgroen 
rood 
witte 
oranje 
zwart 
metaliek blauw 

grijs blau 
blauw 
oranje bruin 
grijs 

1 man 
1 man 
1 man 
2 jongens (18) 

1 vrouw 
2 meisjes 
1 man 
1 man (bibob) 
1 man met baard 
bril en kind 
1 vrouw 
1 man 

1 man 
man + vrouw 

3 mannen 

(1 man) 

-80-HK 
43-41-ZK 
301 381 
25-96-VM 
FJ-82-YD 
07-GU-47 
DV-89-DV 
13-ML-55 
DF-40-XP 
DG-42-FF  
er zijn 

Ford 
Datsun 100A 
Scoeter Zundapp 
Opel Mantj1p350 
Mercedes Benz 

groen 
donkergroen 
bruin 
wit 2 

1 man + bril 

1 persoon 
personen + hond 

Opel Kadet oranje geel 1 man + 2 kinderen 
Peugeot wit 2 personen met sik 
Fiat blauw 1 pers. 	(oude vrouw) 
Ford Taunus 16 1 grijs 1 jongeman 
VW Polo  oranje geel 1 persoon 

ook fietsers: 	meisje 1 	+ omafiets had kapisjon op. 
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