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Inleiding kampkrant  

Hoi. 

Hier is hij dan eindelijk, de kampkrant. Hij is precies zoals jullie hem geschre-
ven en getekend hebben. 

Het is de kampkrant van het zomerkamp in Nunhem, seizoen 1994/1995. Het 
thema was:  Indiana  Jones. 

Het weerbericht voor het hele kamp: Ontzettend heet, met hier en daar een 
hittegolf. Temperaturen ommenabij de 37 graden. 

Aantal deelnemers: 14 scouts, en 5 man/vrouw leiding. Er werd in 3 patrouilles 
gedraaid. De patrouilles waren: 

De P.Z.N.ers: 	De Roodkapjes: 
Nieky Smets 	 Daan  Kea  
Sjors Hoppenbrouwers Jochem  Smolders  

Rik Beckers 	 Josephine Berkers 

Stefan Sanders 	Marije Smits 
Mark Roothans 	Willem Neutkens 

De Harkonnen: 
Dennis Evers 
Niels  Aarts  
Bjorn  Aarts  
Bert Smolders  

Tijdens het kamp zouden de patrouilles allemaal een naam voor hun patrouille 
verzinnen. Dit was niet voor allen een makkelijke opgave. De patrouille van 
Nieky kon maar geen naam bedacht krijgen, en daarom hebben wij van de 
leiding ze maar omgedoopt tot de P.Z.N.ers. Juist ja, de Patrouille Zonder 

Naam. 

De Leiding bestond uit:  quid()  Ber4 ,, s 
Joost van de.  Wij deven 

• Anton Sm  its  
- Fré Antonis 

Karin van Herk 



Er zijn alleen nog een paar stukjes toegevoegd om hem te verduidelijken. 
Dit kun je zien aan de streep voor de tekst, zoals hier dus. Commentaren 
door anderen erbij geschreven, of hele korte verduidelijkingeit zijn zoals deze 
tekst Cursief gedrukt. 

Nu kun je dus altijd teruglezen hoe gek, gaaf, maf, leuk, of misschien wel saai, 
vervelend (Natuurlijk niet!!!) dit kamp wel niet was. Of hoe gek, maf, leuk, 
dom, grappig of misschien wel hoe saai je gedaan hebt. Wees maar niet bang: 
Jouw blunders staan er ook in! Kortom een leuk stukje om altijd nog eens 
terug te lezen. De laatste anderhalve dag hebben wij. De leiding maar afge-
maakt, omdat jullie er niet meer aan toegekomen waren. Nu hebben we wel 
weer genoeg geluld. Lees die krant! En ga van je eigen kletspraat genieten! 

Veel leesplezier, 

Jullie lieftallige leiding 



KAMPKRANT 

* Marc kan niet fietsen en Sjors ook niet. 

* IVIarije kan niet koken, alles was aangebrand. 

* Ik vond het Marijebeeld wel gaaf 
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VCASiplonas,i. 

* De patrouille van Dennis is kei slecht. Want ze hadden de tent net toen we 
gingen eten nog maar net een half uur opgezet. 

* Die van Niels ook! 

* En die van Bert ook! 

* En zelfs die van  Bjorn  

AANWIJZING voor Jochem, Marije & Josephine 

dit 

is dus een 

HUDO 
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Vandaag is Marc weer eens tegen een spiegel van een auto gereden. 

De fietstocht was weer pokkenlang, er vielen hier en daar wat dooien. 
Er was veel afwisseling, vooral langs de snelweg. 

In limburg was het zeer heuvelachtig. dus flink terugschakelen. 

Dennis Niels 
*wt.,en laymtfraten 4 hamburgers op en Anton kreeg dus maar een halve 

hamburger. 

* Marije en ik (Josephine) hebben net een hudo gemaakt. 
We weten niet of Jochem de zitgeval goed stevig heeft gemaakt maar da 
zien we wel als er iemand doorzakt! 

Op kamp 	4-8-95 

9.15 verzamelen 

Om 9.15 moest iedereen verzamelen op het kerkplein in Riethoven (tuurlijk). 
De ouders waren meegekomen om de kinderen uit te zwaaien. 
Eindelijk was het half tien en waren we van de ouders verlost. (Verklaring: 
Thuis zaten de ouders je de oren van je kop te zeuren met: ben je niks 
vergeten, moet je dit niet meenemen, niet alles vies maken, ben je je tanden-
borstel niet vergeten, enz. enz..) 

We fietsten en fietsten,fietsten, stopten, fietsten, fietsten, stopten, fietsten. 
fietsten, fietsten, stopten en gingen naar de sluis kijken en daar zagen we een 
keigrote boot, hoor lekker puh! Toen gingen we fietsen en de.keigrote boot 
inhalen 	  
	  fiets, fiets, fiets  	• • • • 
	  Eindelijk kwamen we aan, de helft 

was doodgegaan onderweg maar da gift nie. 
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We kregen een heftige kamppatrouille om mee te slapen. (Nou ja slapen). 

Namelijk Josephine, Marije. Jochem, Daan,en WILLEM 	De Rood-
kapjes! 

We moesten de slaapplaats gaan zoeken. We hadden iets gevonden maar de 

groep van Nieky kwam daar ook aansjokken. We moesten strooitje trekken 
Josephine was het opperhoofd en mocht als eerste trekken. Natuurlijk trok ze 
het foute strooitje en had verloren. Ze (de meidenpatrouille) hadden Guido-
tje toch nog omgepraat. 

Nu staat onze tent vol met tassen. (+ chips) We moesten eten want het was al 
laat, we aten soep + bonen, Aardappels en hamburgers + pudding. Na het 

eten gingen Josephine en ik (Marije) de hudo maken. Jochem moest zonodig 
weer meehelpen. Na een lange tijd was de Hudo klaar. Sjors en Nieky moesten 
meteen schijten. Het stonk (stinkt nu) verrekes. We vonden de kampkrant zo 
leuk dat we meteen een halve km. vol schreven. We moeten nu hout sjouwen, 

dus we kappen er effe mee. Vanavond schrijven we nog wel iets. 

Hier zijn we weer. Het is al donker en we hebben net een saai puzzelspelletje 
gedaan. Morgen zijn we nog niet aan het slapen. We zitten nu een beetje te 

zuipen. 0, natuurlijk wel chocomel. 0 dat rijmt, fijn he? Er zitten hier vieze 
beesten net als Fré enzo. We moeten dalijk de tent nog opzetten en het is al 5 
over half 12. Oeps, we moeten niet de verkeerde indruk maken op ouders die 

lezen hoe laat wij naar bed gaan. Dat zijn - Och, ik lees net dat we de tent nog 

op moeten zetten maar dat was een schrijfvout maar we hebben vakantie. We 
gaan nog niet naar huis, maar vergeet maar dat wij terug naar huis gaan. 

Kampkrant scouts, 	 Nunhem 1995 
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Dit was denk ik wel genoeg gezeik over vandaag veel suczes en suczeven voor 

de patrouille die morgen zo'n prachtig gelul (oei een beetje op mijn taal letten) 
verhaal op papier zet. 

Groetjes van de doetjes uit 
"de roodkapje" patrouille van 

scouting Rythovius tel 06.9500 

Zaterdag 

 

Om 8.15 uur moesten we croky 
uit bed jagen 

Toen kwam het keuken bouwen. Hierbij prezen de commando's Bert en Niels 

hun kwaliteit (zij zijn natuurlijk van de Harkonnen patrouille). Het zat n.l. zo. 
commando Niels kreeg het geweldige voor elkaar, hij kreeg namelijk een lasso 
boven in de keuken en niemand kreeg hem eruit. Behalve Bert de commando. 

Tot zover dit staaltje commando kunsten v. d. commando's Niels + Bert v. h. 

House of Harkonnen. 

House of Harkonnen 
Battle of Nunhem. 

Other forces are 
Atreides ==> Josephine en  patrouille  

Ordos ==> Nieky en  patrouille  
+ the empirer troops under command of empirer Berkie ???? (de  staf)  

+ us the harkonnen: Dennis niels Bert (Bjorn???)  
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De atreides verbraken de vrede door een rot ei in het Harkonnennachtverblijf 

te gooien. De daders zijn opgespoord. 	Represailles volgen nog""' 

Alleen wij doen het op een passende minder wrede manier 

Zaterdag 5 augustus 

Om half negen vanochtend hebben we op een zeer bijzondere wijze het kamp 
officieel geopend; we hesen de vlaggen en Dennis had zijn broek binnenstebui-
ten aan. Daarna werden de keukens afgemaakt en de magen gevuld. Alleen  
Bjorn  (kon één knoop) en Bert konden niet knopen en dat maakte croky 
hysterisch. Dus kon het goede ontwerp van Dennis moeilijk maar uiteindelijk 
toch afkomen. Het idee van croky om een schommelbank te maken vonden  
Bjorn  en Bert overbodig. 
Vanmorgen was Croky kwaad omdat de dreft bijna op was. Omdat enkele 
leden van de patrouille (enkele, niet alle) met de dreft de bomen aan het 
zuiver maken waren, alleen met geconcentreerde dreft. 

We moesten ook gaan wandelen en kwamen bij een riviertje. Dit werd één 
grote zwem- en soppartij. Iedereen werd helemaal nat behalve ene S. Hop. 
(Sjors) Deze kwam namelijk met het smoesje: "Mijn oortjes mogen niet nat 
worden hoor." Frek was zo stom om zijn nieuwe hoed op te houden in het 
water. Deze hebben wij meteen even gedoopt. Terug gekomen moesten 
Josephine en Marije in een nat T-shirt zonder broek nog even naar de hudo. 
Frek zag dat en roept: "Die T-shirts schijnen door!"(Kwij1) Hij was helemaal 
geil, de pedo. 

  

Nunhem 1995 
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Zaterdagmiddag 

Zaterdagmiddag begon de foto-zoek-tocht. We kregen 

moesten het adres opschrijven. Voordat we vertrokken h 

punt verdiend want Sjors ontdekte een fout in het boekje 
kwamen we een man tegen die de weg van foto 1 verteld 
nog verder af en vonden nog twee andere foto's. We war 

gauw een plekje in de schaduw op. Toen we in de schadu 

Karin ook nog tegen. We iepen het straatje nog verder in 
We gingen op het terras zitten bij wat leiding. Na een m 

weer met gemoppper. We liepen weer een straatje in. Na 
op het trottoir liggen. Het was warm en we hadden slecht 

bij een jarige aan. Mark en Sjors vroegen of hun iets van 
herkennen De vrouw vroeg of de rest ook binnen wilde k 
ze jarig was en dat we moesten zingen. We kregen cola e 
maakte (om uit te kotsen) taart. De man hielp ondertusse 

handelen. Er waren 
ook twee meiden op de limburgse p Cl r 	? . . 

rt-wit foto's en we 

dden we een bonus-
Op het begin 

. We liepen de straat 
n moe en zochten al 

zaten kwamen we 
en toen weer terug. 

of 5 vertrokken we 
en tijdje gingen we 

geslapen. We belden 
e foto's konden 
men. Ze vertelde dat 
een stuk zelfge-
met de foto's af te 

De 2 meiden gingen even weg en kwamen terug met een 

Ze hielpen verder mee met de tocht. Onderweg kwamen 
groep tegen met Niels Dennis.  Bjorn  en Bert. Ze wilden 

witte knol opjagen waar ondertussen Stefan op zat. We li 
kwamen nog wat leiding tegen. Anton ging het fototoestel 

een foto van Stefan op de witte knol met de twee meisjes  

elgische hobbelknol. 
e een vervelende 
et trekrotjes de 
en verder en 
alen. Ze maakten 

rlangs. 
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Kampicrant scouts, 	 Nunhem 1995 

We ontdekten dat er 1 foto niet klopte want het was overgeschilderd. Erna 

kwamen we die 	 1 groep weer tegen, en daar hebben 

we nog efkes mee gebuurt. Het begon stierlijk te vervelen en toen zijn we 
terug naar het kamp gegaan. Nu zijn we aan het koken want dat moeten we 

elke dag zelf doen. Nu gaan we eten. 

Groetjes van de 

'S avonds 

S'avonds werd het donkerder. En toen? 
Was het donkerder dan gisterenmiddag. & 'smiddags 
De scouts hadden spel in het dorp en wij rust. 	 

eindelijk..... 



Jochem is vervelend, gisteren ging hij gelukkig snel slapen. Willem. Daan. 
Marije en ik gingen een torentje bouwen. Als iedereen boven op Willem ging 
liggen ging hij na het  hike  1 dag afwassen. Het was gelukt dus dat is goed 
verdiend. 

Er werd een spel in het dorp gedaan waarbij via kryptische omschrijvingen 
letters gezocht moesten worden, van deze letters moest een zo lang mogelijk 

woord gemaakt worden. Sjors had het langste woord. Dit was: Beukenzaad. 
Sjors mocht door naar de volgende ronde: Kampvuur met chocolademelk/ranja. 
wassen en naar bed! De verliezers ondergingen hetzelfde lot. 

Zondag 6 augustus 

'S morgens stonden we op, aten en gingen een spel doen. Er moest een schat 
gezocht worden. Deze schat was een koker met daarin een opdracht in 
hieroglieven. Na deze gevonden te hebben moesten de verschillende opdrach-
ten uitgevoerd worden. Eindbestemming was een brief met daarin de vermel-

ding wanneer er door de scouts een zon-, maan-, of wereldsteen gevonden zou 
worden. Na een frisse duik in de rivier werd er gegeten. Na de lunch werden 

de spullen voor de  hike  verzameld en kon de  hike  beginnen. 

Maandagmorgen  7.56 uur. 

Na een nachtje zonder de  kids  is het erg vroeg 

en we hebben nog niet goed geslapen. 
Maar toch ging ook deze morgen weer voorbij 

en werd het middag. 
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Maandagmiddag 

Alle  kids  zijn weer vertrokken voor een dagje wandelen. Iedereen ligt goed op 
schema, behalve Niels en consorten, die liggen na 3 km al + 11/2  uur achter op 
de rest. Terugkomende op gisterenavond: Wil is langsgekomen om ons bij te 
staan in deze moeilijke tijden. Na een autospeurtocht van 21/2  uur had hij ons 
eindelijk gevonden, ondanks het mooie bordje wat pas bij plan C bleef staan. 

R'ke,LkGve,v, 

6 

.4 
Hier op het kampterrein is het nog steeds een gigantische puinzooi en het is 

ook tameloos rustig 

Maandagavond 

17.04 Wil begint aan de terugreis en wij krijgen honger. Guido en Karin zijn 
tot dusver nog spoorloos. Er is reeds een zoekaktie op touw gezet, maar deze 

heeft nog niets opgeleverd (we blijven hopen). 0,  Between two  heekjens het tel 

nr. van de taxi is 1461  

Om + 18.00 uur kwam het bezoekteam van scouting gewest midden Limburg 
langs. Dit team bestond uit welgeteld + 1 personen! Na hem rondgeleid te 

hebben langs de stapels afwas van de  kids  hebben we dan toch nog een mooie 
oorkonde gekregen. Dat is dan toch de eerste in 25 jaar tijd. Hoera!! Feest!! 



Maandagavond  7-8-'95 	 21.30.35 

Nadat we Anton bij de rest hadden afgeleverd (hij moest de macaroni maken) 
zijn we teruggekeerd op het kampterrein. Het is hier, afgezien van de plaatse-

lijke bevolking, zeer druk: 658 konijnen, 42 ratten, Karin. 7 egels 11.000 
muggen. Joost  etc.  Het wordt nu langzaam donker dus bijna bedtijd. 

Fré 

dinsdagmorgen 

10.56 Willem en Stefan komen 1V2  uur te vroeg terug van de  hike.  
Hedenmorgen heeft zich een vervelend feit voltrokken. We stonden in de 

winkel, we (Joost en Fré) waren daar zo onder de indruk van de kassajuf dat 
wij spontaan het wc papier vergaten (oei, wat nu?)  

HIKE  

Zondagmiddag gingen we op  hike.  Ik kreeg al blaren bij de gedachte. We 
liepen langs een watermolen. Nog 24 KM te gaan. Maar daar stond Fré met 
een camera. "Jullie zijn al op de helft." Nee toch. Toch wel. Eindelijk na 10 

KM omlopen post 2. We gingen VRETEN boterham 

We liepen door en na 9.999.999 KM kwamen we aan bij een bruggetje. einde 
tocht. Slaapplaats zoeken dus. Stefan + Willem liepen naar Roggel toen zagen 
we Bert. Daan en Niels. We gingen met 5 man verder. We belden overal aan. 
Toen mochten we achter in een tuin slapen. Er was een feest in het dorp. 

Achter ons was een bandje (Hardrock) 
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Hier kun je je eigen tochtverslag van de  hike  inplakken of schrijven 

Kampkrant scouts, 	 Nunhem 1995 	 12e bladzijde 



dinsdagavond 

Door de Harkonnenpatrouille was voor tijdens het kamp een zeer originele 
kleurwedstrijd voorbereid voor de leiding. Het merendeel van de leiding 
nam dit als een serieuze uitdaging aan en deed flink hun best om er een 
prachtkunstwerk van te maken. Echter, er is er altijd wel een die probeert 
met hulpmiddelen die de rest niet heeft haar 'kunstwerk'(!??) te verfraaien. 
dit werd niet echt gewaardeerd door de rest van de leiding. Toen bij de 
bekendmaking van de uitslag naar voren kwam dat dit individu ook nog een 
gedeelde eerste plaats op zich nam bleek, dat de jury ook al niet opgewassen 
was tegen haar charmes en omkooppraktijken. Het hieronderstaande werd 
als commentaar op de beoordeling op de kampkrant aangetroffen.... 

Uitslag tekenwedstrijd: gedeeld le Guido/Karin 
3e 	Croky 
4e 	Joost 

De uitslag van de kleurwedstrijd was allerminst eerlijk. Dit kwam waarschijnlijk 
door het omkopen van de toch al niet te deskundige jury. Dit zware misdrijf 
werd gepleegd door Karin. (En Guido dan?) 

Wij (de gedupeerden) Zijn hierover zeer ontevreden! en wij zullen er ons niet 

bij neerleggen. Hierover is het laatste woord nog niet gesproken. 

Karin's reactie: 

Ik ben nog niet bang hoor, en Guido heeft ook gewonnen. Verder heb ik de 
jury niet omgekocht of versierd. Het laatste woord kan niet gesproken worden 
want het eerste woord is nog niet gesproken. M.A.W. Het eerste woord is 
geschreven. 
P.S. Jullie mogen de prijs hebben hoor (als Guido het goed vindt) want ik 
houd niet zo van kattevoer, geef mij maar vissenvoer 

KaaT 
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Kampkrant scouts, 

En Joost, jij kan gewoon niet tegen je verlies! Fré heeft in deze zaak helemaal 

geen inspraak want je hebt hij heeft helemaal geen kleurplaat ingeleverd/ge-

kleurd. Dus Fré was gediscrimineerd. < =--= vraagt om uitleg? 

Hieronder staat nog een paar bladzijden Blablablablabla over de tekenwed-

strijd. bij nader inzien is dit toch maar niet in deze kampkrant gepubliceerd. 

P.S. De uitleg over de discriminatie is uitgebleven. 

Kookwedstijd 

Harkonnen: Hier heeft Anton gegeten. Een gevarieerd, simpel edoch leuk 4-

gangen Diner. Ondergetekende was vooral gecharmeerd van het 

toetje en de drankvoorziening. Verder was het geheel leuk aange-

kleed. 

Menu: 	1. Pasteitjes 

2. Sausijzebroodjes 

3. Pannekoeken 

4. Dessert met bananen. yoghurt. slagroom en aardbeiensaus 

Patrouil- 

le 

Voorge- 

recht 

Hoofdge- 

recht 

Nagerecht aperitief Aankleding 

/ 
gedrag 

Harkon- 

nen 

7.5 7 10+ 9 leuk, goed 

Rood- 

kapjes 

7 7.5 10 leuk, gezel-

lig 

PZN Geen 7 8 leuk, gezel-

lig 

14e bl ad zi jd e 



Roodkapjes: Leuk, zeer gezellig 

PZN: Het hoofdgerecht was lekker en volgens de naam van het restaurant: 'T 
gebroken bord. Het toetje was een Vlaflip, met slagroom en aardbeien. 
Heel lekker. Er was een leuke menukaart en alles was schoon en hygi-
enisch. 

Nieuws: Karin, Dennis. 

Dennis gooit stroop en jam in de haren van Karin waardoor hij morgen 
misschien niet mee mag. (naar de wereldjamboree) 

Toch is Karin ook niet alles want: ZWAAR? 

Met Karin op kamp DA'S PAS ZWAAR 
Verrekte zwaar gezellig 
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Steenzoeken: 
De geweldige commando Niels vond natuurlijk de le steen (de steen van de 
zon) na een kilometerslange tocht door de wildernis en een commando run 
door het water (Met schoenen en sokken aan). Verder beloofde Croky aan mij 
(niels) een cadeau als ik al de drie de stenen vond. Indien niet gegeven 
verklaar ik dat als contractbreuk (voor contract zie bovenstaande zin) 
Verder zal ik nu vertellen hoe we de schat vinden (dit weet ik natuurlijk en 
anders krijgen we achteraf weer dat gezeik dat ik dat helemaal niet wist). Het 
is nl. zo dat de combinatie van de drie stenen bij elkaar. Hun schaduw wijst op 
een nog onbep. punt aan, Daar graven wij en hopla daar is de schat!!! 
Tot zover mijn verslag en ik zal de stenen + de oplossing/schat vinden tot de 
volgende steen. 

Oppercommando Niels! 

Handtekening Niels 	 Handtekening Croky 

Wijzigingen zijn niet rechtsgeldig, schrijffouten voorbehouden. 

Kampvuurgeintje 

Om + half elf zij Joost tegen Bert. Sjors en Willem + Jochern: "Hop naar 

bed!" 
Zegt Willem:"Waarom alleen Hop?" (Sjors ==> Hop) 

Ha ha ha  
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Woensdagmorgen  

Hallo, het is nu 6:20 en we hebben al gegeten en alles, we zijn dus 3 kwartier 
te vroeg klaar. Als alle verk./gidsen zich hadden gewassen waren we 3 kwartier 
te laat geweest. 

Wereldjamboree 

5:30 Iedereen in volle vaart zijn nest uit. 

5:35 Iedereen verzamelen op de grote plaats 
Wassen eten en spullen klaarmaken 

6:20 Iedereen is klaar en wacht. 

7:00 Vertrek naar de bus die ons om 7:37 naar Roermond bracht vanwaar we 
met de trein naar harderwijk vertrokken. 

toen we + 
10:30 in Harderwijk aankwamen namen we meteen de speciale Jamboreebus 

naar het jamboreeterrein. 

We bereidden ons allemaal voor op een lange voettocht omdat Karin ons 
verteld had dat het twee uur lopen was naar de  plaza.  Maar op + 10 min. 

lopen van de ingang waren we er al. In het swopcentre waren veel buitenlan-
ders die van alles te swoppen hadden. Er waren veel insignes maar ook dassen, 

petten, t-shirts en klompen en niet te vervoeren flippo's om te ruilen met de 

Amerikanen (i.p.v. de verwachte ruil met de Jappen). 

Op het jamboreeterrein was veel leuks te zien. we zouden om 4 uur verzame-
len bij de rotonde op het midden van het terrein. Toen de laatsten er waren 
zijn we teruggelopen naar de bus. 



Met de bus gingen we terug naar Harderwijk. Op het station kwamen we de 
Estas tegen die ook naar de wereldjamboree waren geweest. Hier vonden 

enkele familie reiinieën plaats. Na wat met de Estas bijgekletst te hebben, ging 

de terugreis met de trein verder naar Roermond. In Roermond namen we de 

bus, lijn 72, weer terug naar Nunhem. Na een kwartiertje lopen kwamen we 
om + negen uur weer aan op het kampterrein. Op het kampterrein waren nog 
steeds Helma Willems en Sjaan Smits om op onze spullen te passen. Nadat 
Joost friet had gehaald konden we eindelijk de honger stillen. Na een uurtje 
hebben we Helma en Sjaan uitgezwaait. 

'S avonds hebben we nog even bij het kampvuur gezeten en om half elf ieder-
een naar bed. Iedereen was goed moe, want het was snel stil. 

Donderdag  10-08-'95 

Vanmorgen hadden we heerlijk uitgeslapen. We hoefden pas om 10 uur uit 
bed! Toen (om tien uur) schaften en de afwas. Toen kregen we het 1' deel van 
sport en spel. we hadden 4 groepen gemaakt en kregen de 1 vier spellen. De 
spelen zijn als volgt: Mummie dragen, schietbaan, Klootschieten, en paalhan-

gen. 

Mummiedragen: we moesten met een mummie in onze handen een hindernis-

baan afleggen. 

Schietbaan: Je kreeg 3 verschillende wapens (geweren). 1 gewone  bucks,  een 

...tii:megageweer met vizier en 1 pistool. Je kon op de 2, 6 en de 10 schieten. 

Klootschieten: Je moest met 3 stenen zo dicht mogelijk bij een paaltje gooien. 
Als je op het paaltje gooide kreeg je 1000 punten. 10 of minder cm van het 
paaltje 1 punten, het paaltje om 4 punten en tegen het paaltje 5 punten. 

Paalhangen: Er hing een paal aan een touw waar je zo lang mogelijk aan moest 
blijven hangen. Het record was van Jochem met 5.00 minuten. 

Toen was er pauze. ... 
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Na de pauze waren de spelen: 	Grafspel 

Ranja eten 

Elastiek trekken 

Raambal 

Scorelijst Marc  
Willem 
Jochem 
Rik 

Bjorn  
Nieky 
Stefan 

Bert 
Dennis 

Niels 

Marije 
Josephine 
Daan 
Sjors 

Paalhangen 569 sec. 339 sec. 350 sec. 302 sec  

Mummy  dragen 

(snelste tijd) 

43,7 sec. 45,1 sec. 35,6 sec. 37,15 sec. 

Schietbaan 16 26 6 6 

Klootschieten 10 19 16 14 

Pauze 

Grafspel 

Ranja eten 3.24 min. 3,30 min. 
_. 

3,21 min. 3,21 min. 

Elastiek trek- 
ken 

8 6 7 9 

Raambal 8,5 8,5 4 8 

Winnaar van sport rond de middag is geworden groep 2 = O.K. 
Stefan  

Bjorn  
Nieky 

Karin was ziek en... 	en toen? 

Toen werd ze 's avonds opgehaald door mammie. En hebben we afscheid van 

haar moeten nemen. 
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Toen we 's morgens wakker werden was Karin ziek. Van de sport rond de 
middag had ze niets meegemaakt, ze was te ziek om uit bed te komen. Om 
+ 13.00 uur is Joost met haar naar de dokter gereden. Na een stapeltje 
dokters die op vakantie waren, hadden ze toch nog een dokter gevonden die 

wel bereikbaar was. Omdat Joost naar de dokter was, werd de laatste ronde 

van 'Sport rond de middag* met één spelletje. grafspel, ingekort. 

'S middags om een uur of 3 zijn we nog gaan zwemmen om even op te frissen 
na al deze zware inspanningen. In het water hebben we toen nog een potje 
trefbal gedaan. 

Toen we terugkwamen op het kampterrein zijn we begonnen met het avond-
eten. We hadden saté met rijst. Een soepje vooraf, en een toetje. De leiding at 

voor de verandering eens niet mee met de kinderen (uit voorzorg. dat ze de 
rest van de leiding niet af hoeven te voeren). Menig patrouille had weer een 
4 a 5 gangen menu, in zeer willekeurige volgorde. Bij Nieky en de rest van de 
PZN ers was de vla het eerste op. 

Tegen de avond kwamen Marieke (Miep), Rudy, Pieter, en Geert jan ons nog 
onverwacht bezoeken. Toen de afwas gedaan was vroeg iedereen zich af wat 
deze kwamen doen, en de Scouts begonnen al te denken dat er een spooktocht 
op het spel stond. We hadden nog een avondspel op het kampterrein, waarin 
de 3e  en laatste steen gevonden moest worden. De patrouille De Harkonnen 
zochten iets te goed en vonden een gat dat eigenlijk niet gevonden had moeten 
worden. Toen de laatste steen gevonden werd, werden de stenen in elkaar 
gelegd, en werd er de stok ingestoken. Iedere Scout op zich had al verschillen-
de gedachten over wat er met de stenen zou moeten gebeuren. 

Na het avondspel hadden we nog een kampvuur samen met de gasten. Tijdens 
het kampvuur zijn nog een paar nieuwe vliegeniers opgeleid tot nachtvlieger, 
en hebben een paar scouts het nog op moeten nemen tegen een heuse kampi-

oen. Er waren nog steeds scouts die dachten dat er een spooktocht aan zat te 
komen. Er werd met de leiding gewed om een ijsje (Die hebben we dus nog 
tegoed!) dat we een spooktocht hadden. Na dit gezellige kampvuur ging 
iedereen toch weer vermoeid naar bed. De echte volhouders bleven nog een 

half uurtje met hun kleren aan in de tent liggen. Maar toen ze er nog niet 
uitgehaald werden voor een spooktocht gingen ze toch -(13'w7r slapen (als ze al 
niet in slaap gedonderd waren). 
Er is dan dus ook geen spooktocht geweest. 	T. 
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Vrijdag 

Alweer de laatste dag. 

Om negen uur ging Croky weer zijn ronde maken langs de tenten om iedereen 

te wekken. Het was er wel heel erg stil, op het gesnurk na (we noemen geen 
namen). Iedereen moest nog gewekt worden. Het was zoals gewoonlijk weer 
binnen tien minuten melden bij de vlaggenmast. Hier werd dan eindelijk het 
mysterie rondom de stenen onthuld. Nadat de gevonden tekens op de stenen 
naar het noorden waren gelegd mocht Daan de stok induwen. Niet van harte. 
maar toch met enige hulp, ging toen het luik op het gat (dat de Scouts niet 
hadden mogen vinden) 10 M verderop open, en werd hun prijs van het kamp 
duidelijk. Het was en tegoedbon voor een frietje met en een frikandel. 

Na het eten moesten de keukens en de tenten opgeruimd worden. Toen 
iedereen alles opgeruimd had, kon de ontgroening beginnen. Alleen Marije, 

Josephine, Dennis en Niels waren al ontgroend, de rest, 10 man, moest dus 
nog ontgroend worden. Na een blote voetenmars van ± 300 M werd er bij de 

rivier echt ontgroend. na  een paar hindernissen waarbij ze goed vuil werden, 

volgde nog een glijbaan van plastic en groene zeep. Na de ontgroening kon 
iedereen het grootste vuil van zich afspoelen in de rivier. 

Na op het kampterrein gezamenlijk gegeten te hebben, zijn we maar naar een 
zwembad (plus speeltuin) gegaan om de rest van de rotzooi van zich af te 

zwemmen, zodat ze weer schoon met de ouders mee naar huis konden. 
Onderweg kreeg Fré nog een lekke band. Er zat een stokje dwars door de 
buiten en binnenband. we hebben de band zo goed mogelijk gerepareerd. We 

hadden geen schuurpapier, dus hebben we de binnenband maar geschuurd op 
het asfalt van de weg. Het gat in de buitenband was best groot. Het was 

behelpen, maar de band liep pas leeg toen we bij het zwembad aankwamen. 

Op het zwembad liep volgens Willem to,eh nog wel het een en ander aan 

vrouwelijk schoon rond. 

Toen de kinderen allemaal weer een ander kleurtje gekre,€, hadden, zijn we 

weer teruggegaan naar het kampterrein. Na het Verdies 	etje en frikandet.. 

was het wachten op de ouders. Het._kai-- w s. bijna t( 
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