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bE SCOUTSTAF 

VOORWOORb 

HOI ALLEMAAL, 

HET ZOMERKAMP VAN 2001 ZIT ER AL WEER OP, NADAT WE MET ZIJN ALLEN EEN HEEL 

JAAR LANG NAAR HET ZOMERKAMP HADDEN TOEGELEEFD, WAS HET KAMP ZELF ZO 

VOORBIJ. WAT OVERBLIJFT, ZIJN EEN AANTAL HERINNERINGEN, WAT FOTO'S EN 

NATUURLIJK DEZE KAMPKRANT! 

bIT JAAR WAREN ALLE INGREDIËNTEN VOOR EEN FANTASTISCH KAMP WEER AANWEZIG: 

PRACHTIG WEER, EEN GROOT KAMPTERREIN, LEUKE ACTIVITEITEN, LEUKE GROEP SCOUTS 

EN NATUURLIJK EEN TOFFE LEIDING. EXTRA BIJZONDER DIT JAAR WAS DAT WE NAAR 

HET PLAATSJE BEL BIJ  GEE!  IN BELGIË GINGEN. HET KAMP STOND IN HET TEKEN VAN HET 

BEHALEN VAN HET TRAPPERINSIGNE. NIET MAKKELIJK, WANT JE MOEST RENNEN, 

FIETSEN, HIKEN, EEN STORMBAAN AFLEGGEN EN DOORZETTEN OM DIT INSIGNE TE  

HALER  SOMMIGEN VAN JULLIE KONDEN AAN HET EINDE VAN HET KAMP DAN OOK HUN 

WELVERDIENDE INSIGNE OPHALEN. 

ELKE AVOND NA HET ETEN EN OP ANDERE RUSTMOMENTEN, WERD ER GEWERKT AAN DE 

KAMPKRANT EN DE TOCHTVERSLAGEN. ELKE PATROUILLE HAD EEN EIGEN SCHRIFT OM DE 

BELEVENISSEN VAN DIE DAG IN OP TE SCHRISVEN. TIJDENS DE  HIKE  HEEFT ELK CLUBJE 

EEN EIGEN TOCHTVERSLAG GESCH-REVEN. AL DEZE VERHALEN EN PAPIEREN ZIJN ZONDER 

CENSUUR EN ZONDER SPELLINGSVERBETERING DOOR DE LEIDING INGETYPT. bAARAAN 

HEBBEN WE NOG WAT FOTO'S EN PLAATJES TOEGEVOEGD OM DEZE KAMPKRANT COMPLEET 

TE MAKEN. 

VEEL PLEZIER MET HET LEZEN EKBEKIJKEN VAN DIT RESULTAAT! 



Kampkrant door:  Kimberly,  Neeltje, Teun, Jeffrey, Piet, Jeroen en  Ronny  

KAMPKRANT DOOR:  

KIMBERLY.  NEELTJE. TEUN. JEFFREY. PIET. JEROEN a RONNY. 

Kim: 
Vandaag 2 Juli moesten we om 9.30 uur bij de kerk in Riethoven staan. Want we 
gingen met onze 'o zo leuke scouting op kamp. Om 10.00 uur reden we aan. Het 
fietsen ging best wel goed alleen Jeffrey ging op zijn plaat (voorgevel). Na 45 
KM kwamen we bij ons kampterrein in  &eel-Bel aan. Als lste  hadden we gew8 op 
de spullen. Toen ze d'r eindelijk aankwamen gingen we uitladen en de patrouilles 
kiezen. Na wat gezeik kwamen we d'r toch uit, be tenten werden opgezet en we 
gingen openen. We kregen te horen dat "het trapperskamp" een doel had: een 
insigne halen. Het zou een kamp met veel afzien worden. We kregen allemaal een 
rood t-shirt met op de voorkant Scouting Rythoviusgroep Riethoven en op de 
achterkant: 

be meeste deden hem meteen aan. baarna gingen we een openingspoort en een 
kampvuurhoek maken. 
Ook moest R gekookt worden maar dat wou iedereen wel doen, dus begonnen  
Neel  + Kim aan dit verhaal: het eten is nu bijna klaar: tomatensoep, erpel,  bonne  
en bratwurst en vanilevla als toetje. Nou dit was het 1' deel van het verslag van 
2 july. Iedereen heeft super veel zin om af te zien (duzz not). Maar door da 
insigne word het wel leuker. Nou wij zijn weer efkes uitgelult 	CU!  

Na het eten gingen we het spel: Ren je rot doen. We waren ook allemaal zo moe. 
bctarna hadden we kampvuur mee de masagetrein. Rond 23.45 uur gingen we naar 
onze tenten. Om 3 uur sliep de helft nog nie en lagen Ron ( )  Neel  buiten.  Harm  
lag op iedereen z'n matje en Teun had 'r geen. Meer wete we nie te lulle 

Houdoe & Bedankt. 



Kampkrant door:  Kimberly,  Neeltje,  Teun,  Jeffrey,  Piet, Jeroen en  Ronny  

Teun: 

Vanmorgen werden we om half 5 wakkGr. Om half 6 gingen we naar buiten, en 

gingen we Ron 8(  Neel  gezelschap houden. Om 9 uur gingen we 	eten!!! Na wat 
gezeik van de leiding over regels hier gingen we de stormbaan opbouwen. Wat er 

allemaal gemaakt moest worden gaan we nie vertellen want dat duurd zo lang. 

Het was in ieder geval GOOR, VERMOEIEND en KOUD. 

Daarna gingen we RUSTIG fietsen volgens de leiding (duss not we moesten kei 

hard fietsen) we moesten 15 KM fietsen en dat kern,' hard. Daarna gingen we 

lopen het was 3 KM en we deden er een half uur over. We hoorden er maar 12 

minuten over te doen, maar we waren zo moe van het fietsen......toch hadden we 

wel 1KM gerend (hihi). Maar tot nu toe is het nog steeds wel gaaf.  Aileen  we 
. hopen dat we vanavond nie weer zon druk programma hebben...... 
Weer uitgelult voor deel 1. We paasen  it  schrift weer door..... houdoe (St bedankt. 

Hier zen we wir, we moesten ingrediënten zoeken door coördinaten op te zoeken 

en erheen te lopen. We waren wel duzend X fout gereden en da zandpad hieo zen 
we ok onderhand verekus beu. Bij iedereen doen de poten zeer en nou beginne ze 

aan  it  eten. Ze zeggen da we na  it  eten weer moeten rennen gewoon.... La 

trouwens maar zitte (of hange zou ook nog kenne). We gaan vervolgens Peter 

"EEN SPEL" doen. Nou da moet dan eeeeeejn hint voorstelle 

...... .....hmmmmmmmm.....uhahahaha!!! we freten: 

Champignonsoep (jah uit blik) 
Nasi Goreng (of zoiets meer wete we der nie van: rijst en saus en vleze (verkes). 

Het word gesneden door  Ronny  (daarna  Neel)  Jeffrey en Frank owjah Tissy 

helpt ook nog meej. Kwint &van  Berra  makGh de rijst. Jeffrey,  Neel  en Bram 

makGh de saus. Owjah de soep word bereid (jahjah ik leer 't wel) doorrr.... Ja, Ja 

de einge echte aller lillikste (geintje Frank) aller beste soepmaker: 

FRANK VAN BERNE 
En als toetje: 

Chocolade pudding 
Bavarais (volgens peter) schrijf je het zoiets als bavara RANZIG. En het vlees 

word bereid (gebakken) door de aller 
SEXISTISCHE PUBER 

Die ge maar ken denke, maar Ron, hou het vlees sappig!! 
En we honger duss word het vanavond leuk co waar slaat da nou weer op? Op alles 

we maar trug slaat!!) FFF des de humor van Saf en mij. 



Kampkrant door:  Kimberly,  Neeltje, Teun, Jeffrey, Piet, Jeroen en  Ronny  

Frank het een goed analitisch (of hoe scheld je dat uit?) denkvermogen. Kan 
goed zelfstandig werken vrouw Karin is ook leiding geweest. Eigendunk!!!  

Hi  hignagna. 

Tissy is bescheide zegt ze. Ze heeft geen goede eigenschappen. (zegt ze). 
Peter: hij is gaaf (zegt ie), goede leiding, hij is simplistisch. 

bré: (stroomman) nergens in zegt hij haha wa het die vor school gehad of ligt 
het aan de familie!? Zielig vur  Ties  dit sjors. 

Nou we zijn uitgevreten. 
1 be soep was nie te vrete. 
2 be nazi ging nog wel. 
3 be puddig was ranzig. 
Kortom: echt zo'n  food  voor 
Kwinten. Alles naar hem toe 
hihi. Giester was was het.  eten 
beterr. 

Ik ben  supper  moe duz ik hoop da we niezo'n druk programma hebben als 
vanmiddag, bi is gewoon de  ideate  smoes of me efkes uit te lullen. Vanmiddag 
vond ik het wel rullezz mar best zwaar. Vooral toen we ons eten moetsen zoeken 
en da fietsen was ook wel k*t.... Ik denk dak later schrijfster word haha.  This  
BTW  supper  goei weer. Geen last van  GSM  koeiGh.... 2 jaar gelede wer d'r crazy 
van.... Volgens mij gaan wij een smokkel spel doen. Vin ik wel bruut. Mar 
alsjeblieft GIN rennen of fietsen....... Als het maar GEEN stratego is, want des 

nie zo bruut.  OW  IK MOE KAPPE. 	 Cu! 	(yez) 

We hadden vanavond een vet spel gedaan: het euro spel. We kregen ieder een 
briefje waar opstond wat we moesten halen. Het konden euro's, guldens of BEF 
zijn. In de bossen zaten (en fietsten) Tissy, bre en Frank (rond). Het was wel 
kut da ze heel de tijd op een ander plaats gingen zitten en van kaartjes 
wisselden. Ik moest 10 X 220 NLG halen, maar die  Redhead  naaide d'r telkens 
uit. Ook vloog hij nog over de kop meej zijn fies (uhahaha, sorry bre) en Tissy 
pleurde uit-een boom. (hihihi sorry Tiz). Na 1 tijdje stopte we. Ik had 1 briefje 
af en 1 BEF van het volgende briefje. 'S Avonds rond 23.00 uur hadden we 



Kampkrant door:  Kimberly,  Neeltje, Teun, Jeffrey, Piet, Jeroen en  Ronny  

kampvuur met frikandellen. Rond 24.00 uur gingen we naar onze tenten en rond 1 
uur of 1 sliepen we allemaal al. Vind je het gek. 
Zo....dag.....zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
Neelje: 
Kim was 2de met het avondspel. 
Kim: 
Vanmorgen kwam Frank rond 8 uur 8.15 uu naar de tenten om te zeggen da we d'r 
uit mochten.  Neel,  Teun en ik (Kim) gingen douche. 't Was best we een beetje 
(heel erg) KOU(d), toen we net KLAAR waren riep  redhead  da we moese 
opschieten, na het eten, meej  redheads  muziek (erg leuk) ahum. baarna gingen 

we tandjes poetsen en haren kamen. 	 (NOU YEZZZ) 
Komt die gloeipunt  (redhead)  eraan en wa doet ie? Zet ie de WARME kraan voor 
't douche aan !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

brommel Drommels frikandel! Zak patat 

ba ie dar irder meej kumpt. Hebbe wij dar kouw watter en de lijding zekerr 
warm 

BOEIE! 

Nou zitten wij bij de kampvuurcircel zonder veur mg te verf ikken (schroeien) 
doort det zont (Rons taalt. Allest pulst t). Frank, Rob, Mathi js en baan zijn aan 
het SPELEN op door onze ozo mooie in mekaar gepleurde brug: 

Ik zit hier meej Teun,  Harm,  Kwint (St Piet en nou loopt Neeltje voorbij. Jeffrey 
= denneappels aan het  rape  en gaat Donald  buck  leze. bre zeikt iedereen af en 
Peter staat R weer  flex  bij. Bram maakt de douches schoon en Ron & Franky 
wasse af (gheghe) nou motte we weer kappe want bre het nog wa te lullen. We 
moeten de trappersbaan afbreken. GEEN ZIN IN.  Neel  gaat nou verder: 



Kampkrant door:  Kimberly,  Neeltje, Teun, Jeffrey, Piet, Jeroen en  Ronny  

Neelie: 
be trappersbaan was wel lijp. Gloeipunt zit weer commentaar te geven tegen 
Frenky want die doet de afwas nie goe. Kwinte begint te zeiken dat zij  nix  aan 
het doen zijn maar als je in de kampkrant schrijft hoevde we nie op te ruimen. 
Vandaag word het wel een rilexe dag want we gaan bijna  nix  doen vanmiddag 
alleen winkelen.  Redhead  is allemaal boos omdat de af was niet goe gedaan word 
(maar zelf ken ie het ok nie).  Harm  klimt nu in de boom want-we-ze hadden van de 
brug het bovenste touw nog nie los en het onderste touw wel. Wij hebben effe 
de tent uit geveegt want het was net of we in een woestijn lagen met 
snoeppapier en rommel van de dennebomen. En nog effe een waslijntje bij 
gemaakt voor de was te luchte want de tent zit vol. 
Gloeipunt zit weer realex op zijn opblaasbare bank samen met Peter. Vannacht 
was het wel rustig in de tent mer wel gezellig maar we sliepen snel. 
Ik lig nu in de tent samen mee Piet, Ron (Bert) en Jeffrey en Teun komt nu 
binnen lopen samen mee  Harm.  
Gloeipunt begon weer te schreeuwen dat we moesten komen en zegt dat we een 
leuke opdracht hebben want we mogen Franky in de waterbak gooien want hij 
meent dat hij minder hoeft te corveen. 
Wij zijn hier nu met 8 man en de rest zit achter Franky aan. We krijgen Franky 
nie te pakken dus gaan we een plannetje uitbroede en dit is het: 
We gaan onder het eten roept gloeipunt komkomer en dan vliegen wij er op af. 
Frank en Tis zijn terug van de winkel dus kenne we wir eten. We gaan het et4en 
uitladen en we vinde hen nie goe dat we 125,- betalen en daar halen hun bier en 
redbull van en wij mogen daar  nix  van hebben.  Harm  wou dat er gelold werd over 
hem en nu wit ie  nix  meer. Piet wil effe leren maar Frank wil dat wij naar de 
keuken komen voor....... Brood te smeren voor vanmiddag. 

Kim: 
Da hebbe we nou gedaan en Frankyboy is nog nie terrecht. Andere Frank (leiding) 
komt het terrein op gereden. Hij was Frank zoeken. Frank het pech we gaan 
erges heen. Ik weet nie waar heen. Schijt aan Franky. 



Kampkrant door:  Kimberly,  Neeltje, Teun, Jeffrey, Piet, Jeroen en  Ronny  

Teun: 
We zijn vanmiddag naar Geel geweest op de Tissytocht te lopen er waren foto's 

gemaakt met Tissy erop met een pijl die naar de kant wijst waar je naartoe 

moet. Teun, Frank, Piet +  Neel  begonnen bij Tis en liepen naar gloeipunt en toen 

naar Frank leiding. Wij waren we als iste binnen niemand weet hoe wij in noodtime 

weer terug waren. Toen we allemaal weer bij elkaar waren op de parkeerplaats 

gingen we de winkel in voor het avondeten te kopen want we gingen per patroele 

koken. En dan komen er 2 leidingen eten. Wij: Ron, Teun,  Harm,  Kim, neel, Piet, 

jeffieiit. 
Wij eten: kippesoep 

gebakke erpel 

rtw 

erwte en wortels 

hamburgers 

danone fruit 

Effe terug op Frank na dat we terug zijn uit Geel is Frank nog nie terug hij is +-

5 uur weggeweest en tussen in is hij hier weeste drinken. Hij is hier om 5 uur 

gepakt door Peter, Frank, Tis en dré en is nu naar huis samen met Tis en Frank. 

We zijn hier nu aan het brouwen Tis en redhet komen bij ons eten, Kim wil pit 

iets lager zetten en  Giles  vliegt in de hens. Jeroen is de hamburgers aan het 

bakken zij zit in de andere patrouille de hamburgers zien er nu Cis steen uit 

maar van binnen niet. 

Kim: 
Dar zen ze rood (whahahah, gna). Vanavond komt Rens word wel bruut. Maar onze 

vlezen zijn wel net  iets  beter als die van Kwint. Blauw van mij is fi jner..... (met 

andere pen geschreven). Ik heb geen kam en des nie zo bruut....boeie... En Tommy 

Tabak in een zak. Ook volgens Matthi js & Daan. Maar da boeit helemaal nie.  It  

ete is bijna klaar maar de zwarste hamburgers zen van mij. En nou zitte we 

opgepropt hiero en de homo tent nie. Behalve Jeroen (nou?...) Bram &  Doan. Neel  

zeikt de boter af omda het gesmolten is. Ik ben wel blij da we appelmoes hebbe 

want da kan ik nie misse. be masagetrein is weer gestart door  Neel.  Ik doe nie 
meej want ik ken da nie en wil schrijve. 
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We hebben net gegeten. Me buik ploft c/i= tedik. Bij het vlees liet Ron zijn vlees 
voile en ik had M mar opgegete. be erpels proefden wa aangefikt. be  wortels dt 
erwte ware goor daarom ga ik vanavond brokken. Bij het toetje wou  Neel  d'r 
yoghurt opene maar toen splaste dr wo yoghurt op d'r zwarte truitje. In de richt 
van d'r 	de yoghurt leek op  but  (zaden). be soep was trouwes wel goed te eten. 
Jah  Ronny  je bent geweldig. En ik vind het zielig voor Bram da ie bij patrouille 
d'r.....zit. 

Vandaag hebbe we  hike  duz kenne we nie veul schrijven... 

be  hike  was echt kut, ben blij er klaar meej zijn. We aten pas rond haf 11/11 
uur. We aten gebraaie kippe. Gore groente en weer  gekookte erpel. Owjah ook 
nog groentesoep en yoghurt. 't Slapen ging wel. Bram had pijn aan ze arm. En 
Rens lag ok bij ons. 

Liiederen: 

16 miljoen mensen 
)47- illegale 

'; ze leven op de vuilnisbelt en wij maar door 
betalen.... 

Laat ons blijven zwerven 
Door het belgische land. 

\ Tot ik 1 maal zal sterven 
Meej een mokkel in me 
hand. 
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5coutingswoordenboek 

Neder  lands 	 Scouttaal  

Bord 	 hondebak (Kwint) 
Vork 	 spuy 
Leuk 	 bruut,  flex,  rulezz 
Vies 	 ranzig/goor 
Geef aan 	 pacts  (iz) 
Kijken 	 check(e) 
Meid (mooie) 	 Mokkel 
Pet 	 klep 

Wat heb je aan persoonlijke verzorging 	hedde el geschete? 
gedaan? 

Eten 	 vreten 
Plakkerig 	 klef 
Wil iedereen even komen? 	 En nou godverdomme hirkomme 
Zeuren 	 zeikGh 
Je staat een beetje in de weg 	 flikker op!!! Gaat iz uit d'n hert Stan 
Uitbetalen 	 trug doken 
Ruzie hebben 	 relluh!.. (uh).. 
Stel homo's 	 boortoren, pijpleiding 
bré Hoppenbrouwers 	 lucifer,  redhead,  gloeipunt, snee 
Aansteller 	 vrekte mongool 
Rusten 	 realexe, chille 
Bed 	 rest 
Schoon maken 	 ........(uh bestaat da?) 
Laat maar 	 lama (hange) 
Pech (gehad) 	 BoeiGh 
Nasi 	 nazi 
Lachen 	 hihi haha leuk 
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Veel gebruikte zinnen/woorden: 

1: hedde al gescheten? 
(zo ja, hoeveel kirre en welke kleuren) 

a2: Wat is een skelet 8er een deur? 

Een domblondje die het gewonne meej verstoppertje. 

B2: Wat is Daisy 8er een deur? 

Vouw doos (whahahahahaha sorry plop.) 

3: hihi haha leuk 

4: it wasn't  me..... 

nee da was Martin(a) 

5: brommels, brommels frikandel! Zak patat! 

6: godverdomme. 

7: flikker is op. 

Renske: 
Om 7.00 uur werden wij wakker gemaak hun wisten niet waarom maar ik wel 

(bobieaanland). Toen moesten we 's morgens nog afwassen voor het ontbijt! 
Toen op de fiets behalve ik en Teun ze waren het kampter nog maar net af of 

Smets zijn band klapte en kwam terug en bleef ook bij ons. Wij moesten 
afwassen daarna gingen Bram 64 ik met de auto naar de kerk in 011en. Bram en ik 

moesten achter op. Ze moesten een berg op fietsen en Tissy begon te klagen: 
hadden ze die nie ar achter af kunnen zetten en fietsten door. 

Nou Rens laat een blz. over duz lul ik da wel vol. We kwamen duz bij Bobbejaan 
aan en gingen we eerst in de pyton. We riepen heel de tijd naar Bram, Rens en  
Harm  die beneden stonden: Hedde al geschete? Maar wij gaan iets klefs doen 
duz ga ik kappen. 

Nou we hadden op de zandvlakte geworsteld. Je moes bij mekaar de sok 

afpakken die je om 1 van je poten had.  Neel  en ik moesten als lste ze kneep kei 
hard meej d'r scherpe nagels in me teen! AUW zij won.  

ph~ 
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Renske: 
We kwamen bij BOBIEAANLAND! Wij waren supperbli j en gingen naar binnen en 
de war kei bruuuuuuuuuuuuuuuut, vond ik teminste. 

En wij Rens, Piet (St Kim hadden nog en paardenshow gezien. Da was ok wel vet. 
Maar Neeltje ging nou ineens nie meej want ze moest met d'r partner Ron 
rondlopen. En het koppeltje ging in de boottocht. Bekant elke n8 lagen ze op 
mekaar ook lekker slapen voor ons en Ron heeft zelf nog een vriendin: M8el. D'r 
zijn fofo's van hun gemaakt duz komt M8e1 er  tog  wel 8er. Mar hier wil ik nie 
over wijer gaan. Ik ben da geslijm & gekwijI echt kut beu. Nou 's avonds waren we 
rond  (ow  kut da weet ik nie mir) ik denk iets van half 8 trug ofsow. Die avond 
hadden we even bespreking voor 't ontgroenen van morgen. be mensen die nog 
ontgroend moesten worden maaktGh het ete. Macaroni nou gadverdamme. Wel 
lekker. Maarja nie als je 't te lang te heet of hoog (of hoe noem je da) laat 
opstaan.  buzz  de macaroni op zich was klef. 't Vlees gign wel (volgens mij half 
gaar) en de saus was ook nog nie goed. be  soep gign ok nog wel en de pudding was 
zoals gewoonlijk (behalve dan die ranzige chocoladepudding van Dinsdag, die was 
echt goor) goed te vreten. 's Avonds ginge we duz worstele maar 't werd meer 
catcheih  (if  jou  know  wat I  mean).  Frank van Bernen won met allez want Piet (Si 
Bram (en Rens) konne al nie meedoen. Piet had een ingescheurde nagel aan ze 
vinger, jah sorry hoor, maar ik vind da een vette smoes. Je hebt toch ook een 
andere hand...Bram had ze arm in een of andere zakdoek door Kwinte ik zal daar  
nix  over zegge maar het is inieder geval negatief voor Kwint. En Rens had d'r 
been gekneust of  sow  want die had bij het zeskairtp voor de jeugd in Bergeyk te 
lomp gedaan dus die kon ook niet meedoen. Mar ik heb me tas al ingepakt en ga 
efkes de tent uitvege en platlegge (ghegheghe).... bis me laatste dag bij de 
scouting want ik vind 't eerlijk gezegd boring en op vrijdag gaan wa vriende van 
mij altijd laserqueste of naar de bios ensow en dan ken ik nooit meej..... en op 
zaterdag ken nie dan gaan we op stap (over 1 half jaar mag ik ok eindelijk meej). 
Ik wil  supper  graag naar ge  rowans  da lijkt me wel vet. Maar dan moet ik er nog 1 
jaar bij blijven. Vorig jaar vond ik het al minder worden en ik d8 dat ik dan naar 
de  rowans  mocht. Moes ik nog 1 jaar. Voor de  rowans  zet ik da laserquest wel 
opzij want de  rowans  schijnt weel vetter te zijn. En ik kan er nou wel afgaan en 
er bij de  rowans  weer bij, maar da staat zo lullig vind ik. En ik wil nie meej 
tegezin naar de scouts gaan... Sorry Huib di Mike en de rest trouwens ok. Oeps ik 
heb Dré's pen leeg gekalkt. Noujah Boeie in ieder geval: 

Houdoe & Bedankt vur allez 
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En wat ondekte de leiding op een van de laatste pagina's in het schriftje? 

Precies, de onderstaande tekening. Snappen jullie dat nou? 



Tochtverslag van Jeffrey, Bram Teun en  Ronny  

Tochtverslag van Jeffrey, Brom, Teun &  Ronny  

Bram: 
We liepen vanaf het kamptrein door de bossen naar de verharde weg. Daar was 

het best wel druk. Op een gegeven moment kwamen we bij een winkel waar we 

drinken waar iedereen tevreden over was. Toen we met groep 3 liepen, liepen we 

meteen goed. Door bossen en struiken kwamen we bij Peter die daar ons ontving. 

We waren op tijd want  Neel  en Kim  wren  er nog nie (dozen). Toen we weer 

aanliepen moest de andere groep wachten. We kwamen al in de pineut toen we bij 

de eerste kruising waren. Toen we water wilde hebben belde we bij de Belg aan, 

lekker ding zeg (mokkel) toen kregen we Cola. Toen de meneer zei dat we bij de 

kerk moesten zijn liepen we daarnaar toe. Frank zei dat we 6 KM afgesneden 

hadden. Toen we bij de kerk waren kwam Frank en nu is hij weg. 

Jeffrey: 
Toen we verder liepen was het kei warm. Ik (jeffrey), Bram, Teun &  Ronny  waren 

ongeveer 19/5 KM te ver terug gelopen (hebikdat). Toen we bij schoorheide 

kwamen was het al 4.30. En daarna zagen we de groep van  Harm  en liepen we 

zoekend naar Tis. 't Duurde efe maar we vonden haar (hehe). Toen vertelde ze 

ons dat we een slaapplaats moeste zoeken voor ons. Een man zei dat we in de 

grot van lourdes konden slapen. Toen we bij de grot (uhum) aankwamen bleek het 

een grote steen met een inhametje te zijn. 

Later zagen we een grote blokhut die ook van een of andere scouting was. We 

konden er gratis maar er was geen plaats maar er was wel een stukje grond bij 
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het huis waar de pastoor woonde maar die was kapoet. be leiding hoet een stuk 

zeil bij daar konden we een tent van bouwen. Toen we daar mee bezig waren 

begon het eruit te zeiken. Met veel gedoe hadden we er een tent van gemaakt. 

Teun: 
(jha "tent"?). na wat te hebben afgewassen (haha normaal doen we da nooit mar 

nu moesten we wel gna) gingen we een "programma" mkn. We gingen voetbal doen 

met een fles water en gasflessen als goal. We hadden geen zin meer en gingen 

kletsen. Na wa gezeik van Jeroen over da hij verkracht was gingen we "slapen". 

Toen het 2.30 uur was viel er iets op ons tentzeil. Nou jha lama dan he. Na een 

tijdje af weer! Ik roep zo "GVD vuile k*t op tiefen!" Ze begonnen te lachen. Na 

een tijdje zagen we ze komen. Het waren 8 man van een jaar of zo. Boeirihhh!! Na 

een tijd stond die kut Belg voor onze "tent" hij zei: "wij waren dat met 

waterballonnen maar wij begeven ons weer naar onze werkplaat" (wetisih wij veul 

wa da is  maybe  een slaapplaats marjha da zen belguh he!!). Ik roep zo "wa he da 

vor nut man?" zegge ze: "da is onze avondlijke voldoening" (haha wa is da nou kut 

belg). Na een tijd warah ze weg. Haha wij gingen wel weer "slapen" (we waren stil 

maar sliepah nie). 

Na een tijdje sliepOh we wel. S'morgens  on  7.00 uur moestai we opstan omdat 

we nog mostte afbrekah, sgaftilh enz. Om half 8 warGh we klaar. Wij weeeeer 

gekletst en Jeroen had wel wir een verhaaltje haha weet  rile  meer wa wij sgaff en 

want we hadca gin etah bij. be lei(ij)ding had da! (asociaal he?). nah jha......uhhh 

ff denkah wa we toen deden..... 0000ja.... We ging6h 

weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer 

lopen. be laatste groep van gister (stelletje slomeih) moest nu als eerst lopen. Da 

waren Rob, Mathi js, Frank en Daan!! (alleen Daan is goed). Wij gingen als Ina 

laatste daarna Kim en  Neel  (haha da ken ne goe gan) wij liepûh al meteen fout 
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(net sla alle anderb!) dus wij lopuh mee alle anderGh mee (eeeeej jz dis een kut 
handschrift) dus wij lopGh dar zo he jha zo mee je voeten jha. (Nou gan we weer 
normaal scri jven) bus wij liepen dar zo jha (000h shit hebt al verteld) de eerste 
tocht ging nog wel (dha was kei makkGIGk want dha war een doorsteek). Ik weet  
nix  meer over die post te  tulle.  Toen kregGh we die (pieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep stripptocht. Ik heb gin zin 
om &WIWI die tochten te gan beschrijvah. Eeeeeeeeennjjj hoogtepunt (haha gave 
taal) was de brug makGh over de rivier. ba  war wel cool. Alleeeen da was we 
jammGr want er viel niemamd in. WHAHAAAAH toen moste we door de 
prikkeltjes lopen da war minder vor de mensen die een kortebroek  an  hadden 
hehe LOL!! Toen moesten we vorbij honden krottuh  villas  circussen (haha zen we 
wel 10 keer voorbij gelopen) toen zei  Neel:  "volgens mij zitah we fout (haha 
volgens jou jha ik weet het wel zekerzz da we fout zitten). Toen hebbuh we de 
noodenvelop opengemaakt en nar Peter gebeld. Peter zegt we zoeken jullie wel 
marneej ze kwamen nie. We hebben dar wel2 uur gezeten. Wij slapen, muziek 
luisteren enz. Toen gingGh we friet halen. Marwe kwamen Frank tegen. Die gaf de 
kaart. We liepen aan en kwamen bij een bakker war we pudding broodjes en 
snoep kochten toen liepen we verder. Om 6 uur liepen we nog en begon het te 
regenen wij aangebeld en geschuild om 8 uur kwamen we aan bij het kampterrein. 
Nu ben ik klaar en men pen is leeeeeeg... ...... 	.... . . ........ 



Tochtverslag  van Rob, Dann, Mati js en Frank V  

Tochtverslag  van Rob, Doan, Matijs en Frank V. 

bag  1: lopen, lopen, lopen (x 1000) 
Slapen  

bag  2: lopen, lopen, zitten (x 800) 

Klaar.............(toch nie echt goed) 

Tochtverslag 

Eerst moesen we worden ingedeeld in groepen. Mochten we nie eens zelf doen! 
Eerst gingen Kim en  Neel,  daarna Bram,  Ronnie,  Teun en Jeffrey, toen Jeroen, 
Piet en  Harm.  En toen kregen wij (Rob,  Doan,  Frank, Matthijs(ik)) uitleg van 
Peter waar we heen moesen (met kaartcoördinaat). baarna gingen we lopen, door 
het zand sloffen en rechts of links. Nee rechts, door de bos, straatje 
oversteken en naar één of ander dorp, mentosje eten, fotootje maken en er 
achter komen dat je fout zit. Piep, eindje terug, bochie om en we zitten weer op 
het goeie spoor (weg). Lopen we een stukje door de dorp (Hulsen genaamd kom ik 
nou achter). Fietst er opeens één of andere mongool met een snor voor ons, 
stopt ie, kijkt ie naar ons, fietst ie weer, stopt ie weer, kijkt ie weer, tot ie bij 
een inrit afdraait, gelukkig vanaf. Bij een bocht waar het dorp alweer ophoudt 
weten we niet zeker of we wel goed zitten. Jawel hoor, we zitten nog goed. Nou, 
nummers op beton tellen tot we bij de grote Neet kommen. Lopen we straal 
binnen, hier ergens moeten we omdraaien. Maar de straat is er niet. Vragen we 
aan Peter (die voorbij kwam) of we goed zitten. Ja, volgens Peter zitten we goed. 
Stuurt ie ons richting Meerhout! Na drie of vier kilometer vragen we aan een 
Opa en een Oma die op de fiets aan het hiken zijn, waar we zitten. Helemaal 
fout! Nou, terug lopen, lopen, lopen, lopen. Paadje waar het zou moeten zijn op de 
kaart. Nu weten we waar we zitten. Ligt er een blaadje: loop naar het eind van 
het paadje. baar komt Tissy in de auto aan. ETEN! Zeggen we tegen Tissy van 
Peter. Tissy zal het eens tegen Peter zeggen. Nou, we zitten weer vol. We 
kunnen weer lopen (met gradenrichtingen). be eerste richting gaat al tussen 2 
paden in. bus we gokken, hopelijk de goeie. Lopen, lopen, zandpad in, rare wegen. 
Nou ja, zal wel goed zijn. Komen we bij een meer uit! Anderhalve kilometer terug 
ander paadje in, weer fout. Hop, helemaal terug naar de post. Effen overnieuw. 
Weer fout.  boar's  Frank met z'n teletubbiemobiel. Die zal 't es effen uitleggen. 
Aah, daar is de kerk en Peter en Neelis en Kim ook. Bij Peter drinken en in 't 
winkeltje inkopen doen (bak ijs, zak snoep, 2 zakken chips). Weer dorpje 
uitlopen. Scheurt m'n blaar open, auw, 't is wel weer goed. Heel saaie lange weg, 
crash, donder, donder, donder, hé, 't gaat onweren. Ergens tussen de bomen 
begint 't te regenen, maar we hebben regenkleding. (Behalve baan maar die redt 
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't wel). Lopen, sop, lopen, sop, sop. Willen we gaan schuilen; stopt het met 
regenen. Daar is Frank weer die de weg es zal wijzen. Lopen, lopen, lopen, lopen, 
lopen, spoorweg met treintje. 

Ah, we gaan slapen in de BeIse Weebosch. Onder zeil spullen leggen en daarna 
bietje met visje speulen. Eten en nog beetje met fles wasser speulen. Dan 
ongeveer slapen. Om 3 uur s'nachts kommen de teringbelzen nog met 
wasserballonen smijten en als Piet wil gaan rellen (zijn exuus aanbieden). Nou, 
nog beetje kleppen en weer proberen te slapen. Zzzzzzz trein zzzzzzzzzz trein 
zzzzz trein zzz. Smorgens wordt je wakker in een kuthouding en valt 't dak 
boven je weg. Oh, we gaan opruimen. be  leiding is natuurlijk 'n dik half uur of 
meer later dan ze zeggen. En ......  lieu,  we morgen als eerste weg. Lopen, lopen, 
lopen, lopen, der gebeurt nie veul. Lopen, lopen, wat zeggen die belzen toch 
altijd, lopen, lopen, lopen. Welke paadjes moet je nou wel of niet mee tellen. 
Lopen, lopen, ah, dit pad eindigt bij 'n storthuiskrot. Lopen, lopen, nee, Rob dit 
paaike telt niet mee. Lopen, lopen, teletubbiemobiel stuift voorbij, effe zitten, 
blikjes op weg zetten. Nou aanlopen, lopen, lopen, dees blaadje klopt voor geen 
meter. Hah, daar 's Peter. Even eeneneenhalve mik met vier man (3 + ()clan) 
opeten. Nou, we zullen maar weer es aanlopen, lopen, lopen,  ooh  ff zitten, lopen, 
!open, Rob moet schijten 	 Daan ook al. Lopen, lopen, lopen, even zitten,  ooh  
Daan moet al weer schijten en Frank V. ook. Lopen, lopen, ff zitten, hé het gaat 
alleen nog rechtdoor op 't papier. Weer ff zitten, hé zijn Bram en 	Da nou, 
nee toch nie. Rob ga niet zo snel. Hé, ik ken 't hier, baar is 't paadje en al 't los 
zand is hard. Goed zo. Nou, we zijn weer op 't kampterrein en de rest is er nog 
lang nie. Moe'k nog meer schrijven, 't is nou toch wel genoeg. 
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Kampkrant door: 

Bram, baan, Rob, Frank V.  Harm  en Mathijs 

2-7-2001 

9.30 kwamen we aan op het kerkplein in Riethoven. We hebben daar nog een 

groepsfoto gemaakt. Toen ze klaar waren mochten met de hele groep aan 

fietsen. We hebben ongeveer 1.5 uur gefietst en we namen toen een pauze van 

een half uur.  Dear  hebben we een botherham eten. En toen gingen we weer 

verder. Toen we aan kwamen gingen we zitten wachten op de bagage. Toen ze der 

waren haden we meegeholpen met afladen en toen haden we de tent opgezet en 

de spullen in de tent geladen. 

3-7-2001 

be zon kwam om precies 5.20 uur op, 

rond 6.00 uur stond iedereen op 

(behalve de leiding die was bekaf) om 

een kampvuur te maken. Oh wach  

Ronnie,  ik (Rob) en Neeltje sliepen 

buiten onder de "kooktent" en  Ronnie  in 

de plee. bat moes omdat we bleven 

praten toen de leiding wou slapen. We 

hebben (gedeeltelijk) samen gegeten, 

theezakjes gekookt en een handoek als 

koffiefilter gebruikt. 

Toen een trapperbaan gebouwd oftewel een stormbaan(tje). We deden het heeel 

goed en we werden er nat van ok nog, dus moesten we drogen in de zon. Daarna 

weer gegeten En toen twee keer op en neer naar het dorp hupelepup gefietst, ik 

(Rob) was 4e. Toen 10 minutjes rust en toen gaan rennen (3, nog wa km). 

Foto's van tissy die een pijl vast hield en die moesten we volgen. Alleen het was 

veel te heet. Bij Frank kregen we onze boterhammen en bij Tissy kregen we een 

appel en bij Dré kregen we drinken. Daarna moesten we naar de supermarkt en 

moesten we zelf eten kopen. We hadden 750 frank daarmee moesten we het 

doen. Wij hadden hamburgers, tomatensoep,  SIG  met mayonaise en appels. Daarna 

gingen we terug naar het kampeerterein. Frank  Smolders  was er nog steeds niet. 

We begonnen met koken. (Jeroen kookte dus het zal wel aangebrand zijn). Frank  

Smolders  kwam later terug maar hij werd weggebracht naar huis door Frank en 

Tissy. En nu zijn we bijna klaar en ben ik in dit schrift aan het schrijven.  

Dann.  



Kampkrant  door:  Bram,  Doan, Rob, Frank V. Harm en Mathi js 

03-07-2001 
Bram Kampkrant 
be zon kwam op om 5.28 uur. Rond 6.00 stond iedereen op behalve leiding, die 
was bekaf. Kwinten begon weer te stoken (piromaan).  Ronny  en Neeltje en ik 
(Rob) sliepen buiten omdat wij schijnbaar aan het praten waren. Ik en  Neel  
sliepen onder de kooktent en  Ronny  in de douchhok. Bram en Piet moesten het 
tafeltje opdekken maar anderen waren hun weer voor. Kwinten had de 
theezakjes meegekookt en de handdoek als koffiefilter als koffiefilter gebruikt. 
We hadden na het eten een STORMBAAN geboud(the) en die was heel zwaar 
maar wel leuk. Vet vermoeiste was naar Frank en leuk weer terug uhhu. Toen we 
de een na laatste hindernissen hadden sprong ik met volle vaart in het 
modderbat(je) tje tje. 
Na de STORMBAAN(tje) ging iedereen  Ronny  volgen naar de KOUDE douche. 
Toen we eenmaal opgedroogd waren moesten we 2x op en neer naar de 
kunstijsbaan in Geel. Dat was een makie, tuf, tuf, tuf. Na het fietsen moesten we 
lopen en dat was een ... (wat hier stond is gecensureerd door de redactie) eind. 
Na het lopen deden we gaan eten. Dat was NAZIE en Jeroen was de vuilnisbak. 
Niet te freten. We gingen een Frank idee doen en dat was het BEF, NLG en 
EURO spel. Dree was helemaal over de kop geraakt. We gingen nog even 
frikandelletjes bakken op het vuur. Wij gingen daarna slapen. 

TOT MORGEN 

04-07-2001 
We werden vanmorgen om half 9 wakker gemaakt door de Frank van Bakel en dat 
was nie lache. Toen we gegeten hadden moesten we de stormbaan opruimen en ik 
ging de wc doen. Toen we opgeruimd hadden FF rusten en brood klaarmaken voor 
de middag. Frank  Smolders  was eruit genaait omdat hij in het water geflikkert 
worden en dat was nie leuk want iedereen was hem aan het zoeken en dat was 
niet roels. Toen we aan mochten fietsen zonder Frank gingen we naar het 
centrum Geel. Daar moesten we een fotoroute volgen. Saai, Saai. We waren 
allemaal kapot en dat was eindelijk afgelopen want we mochten winkelen om 's 
avonds te koken voor leiding en we mochten 700 Bef gebruiken voor eten. Toen 
we inkoop hadden gedaan gingen we naar het kampterein waar Peter op ons zat te 
wachten. Maar Frank was nog nie terug maar Kwinten was begonnen om de 
hamburgers op te zetten. Maar ze waren al zwart voor de binnenkant gaar was. 
be andere groep was veel beter bezig maar ander onderwerp we hebben dadelijk 
avond programma en ik schrijf dadelijk verder. 

Bram. 

Gisteravond moesten we kip bakken op de grill. We moesten een  mega  fik maken 
en het as in een kuil leggen waar de kip boven hing en we moesten veel draaien. 



Kampkrant  door:  Bram,  Doan, Rob, Frank V, Harm en Mathi js 

We aten ook nog soep, erwten en aardappelen. Daarna was het 11 uur en gingen 

we slapen (snurk, snurk).  

bawl  

Vandaag gingen we naar Bobbejaanland. We moesten op de fiets erheen en 

Renske & Bram gingen meej de auto. Teun ging naar huis want die ging op 

vakantie. Toen we d'r aan kwamen was het brood niet meer te vreten. We gingen 
eerst in de Pyton die was vet. Hedde al Geschete? D'r waren nog meer leuke 

atracties. Veel waren met water. be El Rio was 't leukst. Da was met met ronde 
bootjes en dan ging je over heuvels en door een kolken naar beneden en nog wel 
meer. Om 6 uur moese we weer terug bij de hoofdingang zijn en gingen we half 

door de regen naar huis. 

's Avonds aten we tomaten 

groetensoep (of andersom), 

Macaroni (best wel klef) en 
pudding (vanile of choco. ba  was 

wel te eten maar des meestal. be 
yoghurtjes vin ik lekkerder. We 

hadden nog besproken over de 

ontgroening van morguh. Da word 

ranzig en vet. GheGheGheGhA. 

Mar nou wil ik kappe owjah Rob 
het een dikke boom omgehakt 
moest ik nog zeggen. 

Dat ie 'r zelf wa inzet.., doe ik 
het maar. Wij hebben 3x zoveel 

haha en Neeltje is weer eens 

gestrest. Ze mist d'r partner  

Ronny._  

Nou dit was het dan wel ongeveer. Vin ik dan. bus het is goed. 

Houdoe & bedankt. 
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Tochtverslag von  Kimberly  en Neeltje 

Tochtverslag van  Kimberly  cl Neeltje 

Kim: 
bondag 5 juli 
Het is te warm om te lopen, want we hebben  hike.  Er waren 2 posten. Naar de 
1' ging vrij goed. Naar de 2de was kut. We hadden de helft fout gelopen. Toen 
we d'r eindelijk waren gingen we ok ete kopen. Naar de 3de post was ook wel 
realex 	En nou zen we hier en gaan we een vis slachten. 

Doeg  Neel  + kim. 

Vrijdag 6 juli 	hike  
Donderdag avond kwamen wij om 6 uur aan bij post 3. Daar bleven we slapen 
achter bij de pastoor in de tuin. Het begon helemaal donker te worden en we 
moesten de tent nog op zetten: 

Toen begon het te onweren en we 
moesten het eten nog gaan koken we 
aten: 

erpel  
Bone  
Vis die nog geslgt moest worden. 

Savonds was de leiding weg. We gingen 
eten. Niemand hoevde erpel. Toen gingen 
we om 10 uur de erpel nog bakken. We 
hadden ook een avondspel verzonnen: 
flessen voetbal. Toen gingen we slapen we 
dachten dat er iemand in het nonnenbos 
liep maar het was Rob. Snachts  on  2.50 u 

kwamen steeds +/- 7 jongens naar onze tent om water ballonnen te gooien dat 
vonden wij niet plazant. Wij wouden gaan rellen en toen kwamen zij hun excus aan 
bieden. 
Om 7 uur Sochtens gingen we de tent uit om de tent aftebreken en water op te 
zetten voor de thee. Om een uur of 9.30 moest het lete groepje vertrekken. Wij 
wouwden niet als lste  maar ok nie als latste nar da moest toch. Bij gloeipunt 
moesten we een brug pioneren over een sloot/riviertje. Toen we gingen pioneren 
duwde Kwinte Ron het water in en toen goeide wij Kwinte het watter in. Als je er 
over was (over de brug) moest je door een stukje land vol brandnetels. 
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Kim: 
Daarna kwamen we bij een kappeltje.  boar  ging de strippentocht of zoiets 

beginnen. Op de kruising kwamen we de groepen 2+3 tegen. Die wisse de weg nie 

meer. We snapten 'r  nix  van en al gauw ware we vet verdwaald. Toen zagen we de 
ijsco boer en we haalden Italiaans ijs noujah iniedergeval 't was schepijs we 

pakte ijs van3-4 bolle en Kwint een aardbeie cornetto. Even later kwamen we 

Frank + Peter tege en ginge we brood eten. Teun ging meej Frank terug omdat 

hij d8 dat hij ze beurs kwijt was maar da bleek dus nie zo te zen. Daarna liepen 

we weer aan. Onderweg hadden Kwint, Bram, Ron & Teun nog wa rel maar da werd 
uitgepraat. Even later kwamen we bij de post aan. Bram kreeg verband of zoiet 
om van de rel, na een tijdje vertrokke we weer en had Piet de paardjes die daar 

stonde water gegeve want die hadden  nix  meer te drinken. Ze zagen er  supper  

onverzorgd uit en ze werden gek van de bouen. Nou zo zien mijn paardjes er 

duzzz echt nie uit he. ..... ...SHIT mar keejz. Even later kwame we hier op 't 

kampterrein aan en ginge we kippe fikke. 

Doeg  Neel + Kim 



Tochtverslag van Piet,  Harm  en Jeroen 

Tochtverslag van Piet,  Harm  en Jeroen 

Donderdagmorgen: de groepjes voor de  hike  worden gemaakt. Ik  (Harm)  zit bij 
Piet en Jeroen. We lopen aan richting Huken. Al snel lopen we het groepje van 

Bram, Teun, Ron en Jef tegen het lijf. In een winkeltje gun we wa drinken kopen. 

be eerste post is bij Peter. Toen we daar kwamen, kregen we wa drinke en liepen 

we verder. An 't einde van 't pad kwamen we Tis en Frank tegen. Die hadden eten 

bij dus konde we weer helemaal terug naar de post van Peter. Toen we geëten 
hadden, liepen we naar de volgende post die was in Olmen. Toen we op een brug 

stonden kwamen we Frank tegen en die zei dat we naar de volgende brug moesten 
lopen. Maar we zagen dat we op de brug naar het oosten moesten lopen en dat 

was dus weer terug en we liepen meteen naar de kerk. Daar kregen we wat te 
zuipen en moesten een doorsteek maken naar Schoorheide. Een klote eind 

LOPEN! We vroegen aan een mevrouw de kortste weg en zij stuurde ons een weg 

naar het oosten op. 
Een tijdje later moest Piet water hebben en vroegen we 

nog een keer de weg weg. Die vent stuurde ons helemaal 

door de  "middle  of no  were".  Bleek het ook nog een 

doodlopend pad te zijn. Dus zijn we maar over een 

maisveld en een weiland gelopen. En een paar uur later 

kwamen we eindelijk aan in Schoorheide. bat was rond 

17.00 uur. En toen moesten we een slaapplaats gaan 
zoeken. Eerst vroegen we het bij één of ander 
jeugdkamp maar da kon nie. Toen bij een paar huizen 

maar da kon nie of da moch nie, maar da weet ik nie 
precies. We sliepen uiteindelijk bij de priester in de tuin. 

Maar waar da die vent gebleven was, weten we niet. Het 

eten was ranzig. We moesten zelf vis schoonmaken. En 
we moesten ze in de pan braden. En toen hadden we een 
avondspel met een fles met een beetje water erin. En 

daar hadden we eerst mee gegooit. 
En daarna hadde we de gasflessen op het velt gezet en dan de andere kant 

hadden we pannen gezet. En toen voetballen maar. Om twaalf uur gingen we naar 

bed toe. Omdat we der smorgens weer vroeg uit mogten. Toen hadden we de tent 

afgebroken en gewacht op de leider's. Toen we vertrokken, moestten we naar 

Dré toe. Daar moesten we een brug makken en daar moest je met je rugzak 

overheen. Dan moest je over een weiland naar een kapelleke. Daar was een heele 

diepe put. Toen zijn we verdwaalt en toen hadden we Peter opgebelt en die zij 
dat we moesten wachten. Maar daar hadden we 2 + 3 uur gezeten. Toen haden we 

nog een keer gebelt en toen zijn we aangelopen. 



bE EINbBALANS 

OP KAMP ZIJN SOMMIGEN ER MOEILIJK VOOR TE PORREN OM EEN STUKJE TE SCHRIJVEN 

IN DE KAMPKRANT OF OM HUN TOCHTVERSLAG TE MAKEN. NA  WAT AANDRINGEN VAN DE 

LEIDING ECHTER WORDEN ER TOCH NOG PRACHTIGE VERHALEN GESCHREVEN, DAT IS MAAR 

GOED OOK WANT OP EEN REGENACHTIGE AVOND IS HET LEUK OM ALLE 

KAMPBELEVENISSEN NOG EENS TERUG TE LEZEN. 

EEN DING ONTBRAK NOG IN AL DEZE VERHALEN: WIE HEBBEN ER NOU DIE 

TRAPPERSINSIGNE UITEINDELIJK VERDUND? IEDEREEN HAD ER NATUURLIJK HET HELE 

KAMP ZIJN BEST VOOR GEDAAN OM HET INSIGNE TE HALEN. MAAR TOEN OP HET EINDE 

VAN HET KAMP ALLE PUNTEN WERDEN OPGETELD, BLEEK DAT DE VOLGENDE SCOUTS HUN 

TRAPPERINSIGNE VERDIEND HADDEN: FRANK V (8), MATIss(5), bAAN(5), HARm(4), 

PrET(4), R0a(4), JEFFREv(4), KIMBERLYM, TEUN(2) EN BRAm(2). 

NOU, DAT WAS HET DAN. OP NAAR EEN NIEUW KAMP, OP NAAR NIEUWE BELEVENISSEN EN 

EEN NIEUWE KAMPKRANT OF VOOR SOMMIGE VAN JULLIE OP NAAR DE  ROWANS.  

TOT ZIENS, 

DE SCOuTSTAF 
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