
Kolonisten van 
Vught 2005 

Tijdens het zomerkamp van de scouts uit 

Riethoven werd er een dagboek bijgehouden. 

Dat dagboek is in beperkte oplage 

gepubliceerd. 

U heeft een van die exemplaren voor zich, een 

uniek bezit. 



bit is het dagboek dat op het zomerkamp in Vught van 9 juli 

t/m 15 juli 2005 is bijgehouden. 

be ingrediënten voor een goed zomerkamp zijn: 10 scouts en 

5 man leiding en een temperatuur rond de 25°C. 

be deelnemers aan dit spektakel waren: 

Stefan Aarts 

Koen Bazelmans  

Mitchel  Heesakkers 

Geert van  Hulse!  

Willem van  Hulse!  

Marloes van Loon 

Wouter van Loon 

Karel Meulders 

Pleun Smits 

Annemieke Setz 

be organisatie was in handen van: 

Frank van Bakel 

Tissy Caeyers  

Hennie  van Herk 

Dré Hoppenbrouwers 

Doan Kea 

*Het dagboek is niet geschikt voor jonge kinderen en gevoelige lezers. 



Zaterdag 9 juli 

Gisteren moesten we om negen uur bij de kerk met de fiets. Toen moesten we met een fietstoch 
naar het kampadres ondertussen ging dré zijn  dodge  kapot toen zij tissie even wat drinken. 
We fietsen weer verder. 
toen gingen we eten. 
da moesten we zelf gaan kopen. toen moesten we wachten op  &tan  en dre en hupé. 
Die kwamen daar aan in het park die moesten ook nog even eten. Maar toen mochten we verder 
fietsen. en dré en tissie wisselde maar toen waren we er bijna ging de ketting willem eraf die 
moest  lop  maar later bij mitchel achterop en dré de fiets. we kwamen aan bij het kampadres yes 

ik heb het gehaalt 
Er laag een gracht laag ik en mitchel gingen daar zwemmen lachen 
We moest naar het midden stooien voor de foto haha. 
Er laag tsjebik op de bodem toen moesten. We de tent zetten en de rest. Toen gingen we eten 1 
moest koken lekker aardappelen bloemkool plus sous en worst mmmm toen gingen kolenisten van 
katon doen 3 voor half eeen en. gingen dré en wouter en ik polen gooien en kampvuur met een 
frikandel en pleun en wout zoende toen we moesten gaan slapen 

Stefan carts 



Hallo!! 
Nou, de eerste dag begon nogal moeizaam... om 8 uur op staan en dan naar de kerk fietsen. Toen 

waren we nog enthousiast... Maar we fietste we + 45 km en na + 20km was iedereen al vrij lastig 

en zeurderig. OOK  de leiding was vrij lui, moe, chagi of hoe je het ook wilt noemen. Nou, verder 
met de fietstocht... We moesten opeens van de briljante hennie zwaaien naar mensen die we 

tegenkwamen maar dan aan de andere kant... zie tek. 

Sloeg nergens op of zo... Maja, we kwamen bij de Lidl en we moesten eten kopen dus moesten wij 

"Tissy's kindjes" Wout,  Mich  en ik mee winkelen met mama Tissy kei gezellig. En toen liep ik nog 

ff een oud vrouwtje omver haha... maja, owja dit is ff ter verduidelijking van 't verhaal: 

bit is mijn 	ij is heel vaag ik weet het maar ik d8 ff zo van.., ik zal maar ff zegge dat ik 

een vreemde "A" heb want anders komen er meningsverschillen. Toen we bij het kamp terrein 

aankwamen d8 ik zo van: wel leuk want er was een enorme poort voor ons en ik d8 zo van nou, er 

staat daar achter de heuvel een dik hotel of zo maar nee hoor... er was helemaal  nix!!  

We moesten schijten op zo'n bouwvakkers hokje en douchen met IJS  KOUD water. 

be  "Doan  douche" van 2 jaar terug was nl. weer trug gehaalt. Daarom Nou, Dit snierk verhaal is 

weer afgelopen want ik weet eik nie vil mir te buurten. Dus, ik gal 

Nou de mzzl... 

P.S. ik heb ff dat je het weet NIET gezoend met Wouter oke?! Ik weet niet wat er in Stefans 

hoofd rondspeelde maar er is dus  nix  van waar! HaHa 	! 



Zondag 10 juli  

Aloha  

Leuk als leiding een beet je toekijken hoe ze een brug gaan bouwen wat waarschijnlijk toch niet 

gaat lukken ze hebben denk ik te weinig hout en tonnen maar misschien wordt het nog iets. Over 

het  resultant  later meer. 
Gister hadden we dus de fietstocht naar Vught alles ging onderweg redelijk van de vlotte op Dre 

zijn  Dodge  na dan, maar daar hebben we het niet meer over. We kwamen dus aan op ons super 

gave de luxe kampeerterrein, maar  helms  geen WC en douche, dan maar zelf een douche 

construeren en een dixi huren. Dan kunnen we het wel een weekje volhouden. be sfeer was ook 

direct beter na 1 uur wennen en een behoefte doen op HET TOILET er was toen wel een glimlach 

te zien. Intussen is trouwens de 3e  manier van het bruggen bouwen te sprake gekomen. 

Maar het is nu zondag en vanmorgen hadden we ontgroening een keer wat anders dan op de 

laatste dag. Na druk beraad van de  kids  + leiding begon de ontgroening. Van de leden waren  

Mitchel,  Karel, Annemieke en Marloes de klos en van de leiding ik de geweldige Hennie. 

Braaf op een bankje zitten en wachten wat er volgt. Voor mij  1st  melk echt om te kotsen en dan 

bonomel voor de enige activiteit. Daarna was 't recept voor iedereen hetzelfde. Twee beschuiten 
met pindakaas en dab fluiten, 2 kleffe snoepjes, een eetlepel knoflook, tjebik uit de rivier voor 

de verzorging van de huid en dan ter afwerking meel en eieren. Ondertussen nog murmelen; op je 

buik liggen enkels vastpakken en voortbewegen op een zeil met groene zeep. Voor de 

actievelingen onder ons probeer 't eens 't is aan te bevelen. Vervolgens op je blote voeten de 

berg oprennen en thats  it.  Maar nu het ergste "douchen" onder een koude straal, met een slang 

die je zelf vasthoud. Eerst een half uur voorspoelen en dan begint 't hoogglans programma om 

weer fris en fruitig uit de douche te komen. Er zit nog wel snierk in mijn oor moor dat went wel, 
het pannenkoekenbeslag is stand-by in mijn oor. Ondertussen maakt de brug vorderingen 

misschien komen we vandaag nog aan de overkant. 
Ik zal dalijk eens in de roeiboot stappen om foto's te maken, dan lijkt 't of er toeristen zijn want 
de meeste kijkers zijn inmiddels weer weg! Nou ga ik dus moor afsluiten met mijn gezwets, dan 

kunnen de leden ook wat schrijven. 

Groetjes Hennie 

Achteraf is het toch gelukt met de brug genoeg hout en touw en 2/3 van de tonnen over. GOED 

BEZIG GEWEEST!!! 

Ik in de roeiboot met fototoestel, gave tekening hè?!? 



Hallo allemaal 

We werden s'morgens wakker. We gingen eten, even later toen we alles hadden opgeruimd 

moesten de mensen die ontgroend werden omkleden daar zat ik ook bij. We hadden ons 

omgekleed, maar we moesten toch wachten want ze hadden alles nog niet klaar gezet. We 

moesten echt heel lang wachten, bus gingen we maar kletsen, na heel lang kletsen en wachten 

machte we eindelijk komen. be  mensen die ontgroent moesten worden waren mitchel, karel, 

marloes, hennie en ik (annemieke). Toen begon de ontgroening. We moesten op een bank gaan 

zitten. We kregen 2 beschuiten met pindakaas ertussen en moesten we zo snel mogelijk opeten 

en dan fluiten daarna wat we echt niet hadden verwacht kregen we snoepjes daarna een lepel 

knoflook da was echt g0000r.  Noma  moesten we op ons buik door een baan met groene zeep dat 

was grappig. We kregen ook vanalles in ons haar, daarna gingen we ons afsproeien en onze haren 

wassen met groene zeep (niet zo'n slim idee). We gingen weer eten toen we klaar waren moesten 

we heel veel balken en tonnen naar de rivier sjouwen dat was best goed gelukt we moesten er 

ook overheen lopen en ik was er natuurlijk in gevallen er was ook nog een balk doorgekrakt. We 

moesten alle balken en tonnen weer terug brengen maar we gingen eerst omkleden en daarna 

hadden we alle balken en tonnen weer terug gebracht. We gingen eten darna moesten we nog 

steeds balken sjouwen. 

Nu ben ik aan het schrijven. 

Nou de mazzel. 

boei 

Annemieke 



Ha 

ff, denken wa ik zou schrijven. Smorgens vroeg op. 

daarna goed eten maar  	nog moe. 

Toen kwam het de "ontgroening" 

Ik had er niet zoveel zin in,  maw  kon het toch moeilijk nie doen.  Dear  kwamen we aan nog niet 

wetent wat er zal gebeuren. We moesten op een bank gaan zitten. "Ik zag de grijns op hun 

gezicht 

meel 

verschrikkelijk". We kregen vanalles binnen gedouwd en daarna nog wa ei en 

in ons haar gesmeerd ("plekzooi"). Maar het was niet zo erg ("fieuw"). Ondertussen was het ei en 

meel hard geworden.  

Daum  moesten we een brug over het riviertje maken, da ging best goed  (um)  de balken met de 

tonnen eraan klapte de hele tijd om ("vreedieritand") Maar het ging naaderand toch goed, 

we gingen er allemaal goed overheen. 



Maar ja, er moest nog afgebroken word (" neeeeee"), da ging langzaam maar ja. 

Daarna lekker gegeten. 

Toen kolonisten gespeeld gelijk gespeeld 

Daarna een super leuk spel gespeeld (te moeilijk om uit te leggen) 

Khat met 1 punt 2de geworden Koen eerst, dit was de 2de dag van het kamp. 

Groetjes Karel 

Mzzl 



Maandag 11 juli en dinsdag 12 juli 

Tochtverslag van: de leiding  

Hike  Dag 1 

be dauw lag nog op de bladeren toen de leiding in allerijl nog de laatste hand ging leggen aan de  

hike.  be auto werd gestort en reed aan met gecontroleerde bewegingen om vervolgens bij de 
plaatselijke kruidenierszaak de blaadjes te gaan vermenigvuldigen. Nadat wij blinkende muntjes 
in 't kopieerapparaat kon het kopiëren beginnen. Toen kwam er een lichtflits en begon het 

apparaat de blaadjes uit te spugen. 

Toen waren we terug op het kampterrein en begonnen we met het assembleren van de  hike.  
Zorgvuldig werd de kleur van de nietjes uitgekozen, ons oog viel op paars, past mooi bij de 
bloesjes. Daarna werden de tochten zorgvuldig in de enveloppe geschoven en verzegeld. Je zag 
dat de kinderen het benauwd kregen, de spanning steeg. Wie zou er 't eerst mogen aanlopen. be 
dames waren de klos. Met de tas op de rug en moet in de schoenen, werd groep 1 naar de 
directietafel gewenkt. Alhier werden zij geïnformeerd over 't reilen en zeilen van deze dag. be  
zegel werd verbroken en de tocht overhandigt. Na 't zorgvuldig noteren van de tijd, mochten de 
dames vertrekken, en werd de volgende groep op 't matje geroepen. Voor deze groep volgde 
dezelfde procedure. Nadat we alle 3 de groepen hadden gehad begon 't logistieke feest. 
Wij  Dann  en Hennie op de fiets en br é en Frank in de auto op pad. Tissy mocht vandaag zichzelf 
nuttig maken met 't bewaken van de goederen. 

Frank met zijn auto met glimmende velgen reed gracieus van 't terrein af. Ondertussen waren  

Doan  en Hennie op hun trouwe rossen de groene en de witte fiets vertrokken naar post 1. 
Onderweg kwamen wij (Daan en Hennie) onze pupillen al zwetend maar toch nog gemotiveerd 
tegen. Op post 1 namen we op het plaatselijke bankje  plants  en openden onze puzzelboekjes om 
de tijd te doden. Na enige tijd kwam 't eerste groepje aan, wat drinken, een appel en een dropje 
voor de extra energie en ze konden weer verder. In de verte zagen we groep 2 en 3 al aankomen, 
groep 3 begon nog net voor het aankomen op post 1 te demarreren. Vooral Stefan ging voor de 
gele trui. Ook zij nuttigden snel hun koek en zopie en vervolgden hun tocht. Ook groep 2 was snel 
vertrokken, en nam voorbeeld aan de zojuist passerende soldaten en gingen in volle mars richting 
de Oude Bossche  Bann.  Ook wij gingen daarheen. Aldaar verzorgden wij een uitgebreid 
assortiment aan broodbeleg en dranken. Nadat elk groepje zijn maaltijd had genuttigd, konden 
zij door middel van een oleaatje hun tocht voortzetten. Nadat alle groepjes weg waren snelden 
wij naar de rustende jager via een binnendoor route. Ondertussen was Frank zijn vrouw en 

kinderen aan 't vangen want die waren verdwaald. Niet achter de scouts aan dus maar achter de 

familie zoeken.  Doan  en Hennie waren als eerste gearriveerd op het terras maar de rust werd al 
snel verstoord door een kind wat "Tante Hennie" riep. Ah, Karin was gearriveerd en vervolgens 
hadden wij een gezellig samenzijn op het terras. 
be eerste groepen volgden na een kopje koffie of twee, en zij werden snel verder gestuurd naar 
hun overnachtingplaats. Alle groepen waren vertrokken en wij stapten weer in en op onze stolen 
rossen met glimmende velgen. Het bergklassement was geopend want ze moesten door de 
brunense duinen lopen. Nadat wij na 't nuttigen van een ijsje weer waren aangekomen op het 
volgende terras, de stoel was nog niet verwarmd, kwamen de eerste 2 groepen stoppers al aan. 
Wij hebben deze meteen doorverwezen naar de camping alwaar zij konden genieten van een 
warme douche.  Aileen  de dames waren nog niet aangekomen, maar na 2 uur wachten waren de 
tenten al opgezet en kwamen de dames moe maar voldaan aan. Hun dag zat er ook op. Nog even 
wat eten en douchen om vervolgens jezelf weer vies te maken in het mulle zand van de Drunense 



duinen. Na een leuk samenzijn met scouting Mierlo, werd om 23.00 uur de avond afgesloten voor 

de kinderen. Wij verlieten de camping en zij konden gaan slapen. Wij integendeel nog niet want 

we moesten nog wat gaan eten. Na enig overleg en gestribbel over de route hadden wij de weg 
naar Den Bosch centrum ingezet. Aldaar dachten wij de innerlijke mens te verwennen met een 

dubbele wopper met kaas maar helaas de kiet gesloten, bus dan op naar Kees Kroket, en weer 

terug naar 't kampterrein want  dear  zat Dré hongerig op ons te wachten, want die was namelijk 

om 18.30 op het kampterrein om Tissy af te lossen. be maaltijd werd verslonden en het werd een 

korte nacht om uit te rusten voor dag 2 van de  hike,  omdat Dré zonodig moppen aan moest vragen 

via sms. Deze waren niet leuk, dus teleurgesteld gingen we slapen.  

Hike  dag  2 

's Morgens veel te vroeg werden we wakker van de veel te vaak gehoorde ringtone van Frank, 
tatadaladaladalada. We moesten flink haasten maar wonder boven wonder zaten we allemaal op 

tijd in de auto. Behalve Hennie die had vandaag de edele taak van bewaker van het kampterrein 

op zich genomen. 
We kwamen mooi op tijd op de camping aan, zelfs zo vroeg dat onze trots nog niet wakker was. 

Nadat we heel de troep wakker hadden getrapt en er warempel beweging kwam ging Dré zijn 

welverdiende douche nemen. be tenten werden in rap tempo afgebroken en het eten vlug naar 

binnen geduwd. Wat een motivatie om te beginnen aan een nieuwe  hike  dag. 

Ondertussen was Hennie ook uit bed gerold ontplooit en ontvouwen. Nadat ze haar ene oog had 

geopend  (hoar  andere was gestoken door een mug) zag zij dat ze alleen de keus had tussen uien 

en appels om op te eten. bus snel bellen voor een maaltijd op maat. 

Intussen waren alle groepjes aangelopen doormiddel van dezelfde procedure als dag 1.  Aileen  op 

deze  hike  dag ging het in het begin al fout. Wij denken dat de dames nog steeds onder de indruk 

waren van scouting Mierlo, want ze sloegen bij de  1st  kruising al meteen de verkeerde kant op. 

Gelukkig kwamen zij Frank en Tissy tegen die ontbijt naar Hennie gingen brengen, die vertelde 

hun dat ze de verkeerde kant in aan het lopen waren. Hierdoor zullen zij een achterstand krijgen 

die zij de rest van de dag niet meer in zullen halen. be rest van de groepen hadden "De Klinkert" 

redelijk vlug gevonden,  boar  zaten  Dann  en Dré voor een dicht café en dus zonder koffie op hun 

te wachten. Ze stuurden de groepen verder naar "de drie linden" waarbij alweer de meest 

gevreesde tochttechniek in de geschiedenis van de Scouts in gebruik zal worden genomen, de 

strippentocht. Natuurlijk wist geen van de groepjes deze foutloos te bewandelen, maar 

uiteindelijk wisten alle groepen hun weg naar post 2 te vinden,  boar  kregen zij eieren met ham 

erachter. Die gingen er wel in. Na deze versterking konden zij weer vol moed hun weg naar post 3 

vervolgen. Sommige hadden een alternatieve route en sommige zijn nooit aangekomen. Ze kwamen 

daar een opstakel tegen, een kanaal. Die moesten zij oversteken met een klein rubber bootje. Na 

een hoop gehannes en gespetter is het ze allemaal gelukt om  semi-droog aan de overkant te 

komen. Toen mochten ze terug naar het kampterrein lopen. Om 16.00 uur kwam de  1st  groep aan, 

eindelijk had Hennie iemand om mee te praten. 
Ondertussen hadden we de dames 8x opnieuw op de route gezet en zelf zij zijn met 3 uur 

vertraging op de rest aangekomen. be club was weer compleet. 

GOED GEDAAN JONGENS! 

Groetjes de Leiding 



Tochtverslag...  
Made by: Annemieke, Marloes, Pleun  

Legenda lettertype: Annemieke 
Marloes 
Pleun 

We liepen aan uit ons luxe oord in Vught. Marloes, Annemieke en Pleun liepen weg van de beschaving 
11 

en van 't geweldige 5 sterren hotel 	. Maja we waren nog geen 100 meter verder en we zagen een 
oma met zo'n oranje haar dat het niet meer normaal was. Verder was er eik nie veel gebeurt. Toen 
we aankwamen bij camping Roestelberg deden wij (A,M,P) een VERSCHRIKKELUKE ONTDEKKING! Te 
erg voor woorden! Dus ik vertel het nie! Gna, gna. Maja, toen was 't zo erg dat we zelfs Tissy woude 
vermoorden! En dat we concludeerde dat Dré de enige was die we nog konden vertrouwe! Das pas 
echt triest hè?! Toch?! Maja, we hadden onze tentjes opgezet en toen kwamen er een paar leuke 
macho's op ons af van scouting Mierlo. We zullen maar geen namen noemen maar sommige van onze 
jongens voelde zich gepasseerd door onze nieuwe mierloose kamaraden. Eentje daarvan herkende 
zelfs het ondergoed dat ik (P) droeg, waar ik niet echt van gedient was. Haha. De leiding werd een 
beetje bezorg om ons dus werd er meteen een eunuch aangewezen (Koen). Die na 5 min in slaap viel 

. Maja, ik kreeg van Tissy en Frank een preek over een van de macho's die mij een beetje aan het 
opjutten was om hem een beloning te geven. 
Tissy zei:  "Ooh...  Pleun wat een vuile glad jakkes!" 

Frank zei: "Je neemt toch niet alles mee wat je op straat vind" 
Ik voelde me echt een kindje van papa Frank en mama Tissy. Ik mocht van (M) niet eens kijken naar 
hem! Ze sloeg me telkens als ik mijn hoofd maar 2 mm omdraaide en toen zei ze opeens... eigelijk vin 
ik ze best wel aardig... Toen viel mijn mond open! Eerst slaat ze me bont en blauw en dan dit. Maja, 
hier is A die  if  wil zeiken. 
Nu gingen we in de tent liggen, we hadden nog ff gekletst dat was nog best gezellig. Eindelijk we sliepen. De 
volgende ochtend werden we met veel lawaai door de leiding wakker gemaakt. We moest vlug omkleden, tent 
opruimen, haren kammen en eten, we begonnen aan de  hike.  We hadden best ver gelopen, we moesten helemaal 
terug lopen, we gingen weer op weg! Voordat we bij de eetpost kwamen duurde echt heel lang, we kwamen aan 
en gingen eten. En nu wil (M) ff schrijven. 
We liepen aan... al bij de eerste kruising werdt Pleun afgeleid. Je raad hete al we 
kwamen Mierlo tegen. Pleun natuurlijk meteen naar het busje om te doen wat ze 
gisteravond helemaal vergeten was. We liepen na 3 uur weer aan. Helemaal de 
verkeerde kant ingelopen haha... Zo liepen we 10km de verkeerde kant in. 't Was 
kei heet enzo de hele tijd fout gelopen. We hadden aan de voorbijgangers als van 
alles gevraagd. Maar toch hadden we de noodenvelop open gemaakt we hadden 
bij een vrouw aangebeld of we mochten bellen. (Marloes was misselijk & 
verdwaald) toen de leiding ons had opgehaald zagen we dat een groep van Mierlo 

recht voor de deur zaten. Hier ben ik weer! (P) Ik vond het natuurlijk helemaal geweldig dat die 
mense daar nog geen 5 m van ons afzaten maar van papa Frank en Ome Daan mocht ik niet eens 
kijken en praten met hun. Dus wij werden ingeladen in de teotacrola of zoiets... Wij moesten in een 
rubber bootje het kanaal oversteken waar wij niet zo'n sterren in waren. Maja, uhm... Na nog eens 2x 
fout gelopen te zijn waren we toch met 5 uur achterstand met luid gejoel binnen gehaald d000r onze 
medescouts. De friet was lekker. 



Hikelied... 

We zijn hier op het kamp... 

't is een regelrechte ramp... 
Vooral die lange  hike...  

Je moest een weten hoe wij leeeedden! 
We liepen door 7x 

En het hield niet meer op... 

Voet voor voet 2x 

Stap voor stap 2x 

Uur na uur 2x 
Post na post 2x 

Dag na dag 

En het hield niet meer op... 

We zijn hier op het kamp... 

't is een regelrechte ramp... 

Nog steeds die lange  hike...  

Je moest een weten hoe wij leeeedden! 

We liepen moor 7x 
En het hield niet meer op... 

Alles doet pijn 

M'n knie. 

M'n hoofd. 

M'n knie m'n hoofd 

M'n rug m'n kont 

M'n voet 
Ik wou dat we d'r zijn... 



We zijn hier op het kamp... 

't is een regelrechte ramp... 

Alweer die lange  hike...  
Je moest een weten hoe wij leeeedden! 

We liepen daar 7x 

En het hield niet meer op... 

M'n hoofd is rood. 

M'n oksels nat. 

Ik loop me dood. 

Ik ben het zat. 

Het mag nu wel eens 

Afgelopen zijn... 

We zijn hier op 't kamp... 

Het is hier toch wel leuk... 
Yes die leuke  hike...  

Je moest eens weten hoe wij gaan daar! 
We liepen graag 7x 

En het hield niet meer op ... 

Na 10 bla-ren 
& 40 k-m's valt het toch wel mee. 

bit is nu het eind 

Ik word toch wel een beetje 
Verdrietig! Snik...Snik...Snik...Snik... 

We zijn hier op 't kamp... 

't is een regelrechte ramp 

Met dank can: Kelly, Stefan, Karlijn, Pieter, Arjan, Annemieke, Marloes en Pleun. 



Tochtverslag van: Wouter, Geert en Stefan  

Hike Dag 1 

We kregen te horen bij wie je in de groep zat wouter, geert yes. We moesten als laatste lopen 
maar al voor de eerste post hadde we een ander groep ingehaalt daarna gingen we voor de eerste  

pleats  maar het lukte niet op de volgende post als le aan te komen. Daarna kwamen we de meiden 

in de bossen tegen, ze waren verdwaald en ze wilden ons iets vragen. Maar wij besloten lekker 

door te lopen tot grote af grijns van de meiden. Toen we eventjes gelopen hadden bleek het dat 
we fout zaten. Gelukkig zagen we op de kaart een duidelijk herkenningspunt "De rustende jager" 

een cafetje bleek achteraf nadat wij en vrouw op de fiets de weg hadden gevraagd. Daar kwamen 

we er tot onze grote schrik achter dat het groepje van  Mitchel  ons had ingehaald. Nu moesten 
we beginnen aan ons laatste stukje tocht naar camping "De Roestelberg" die langs de drunense 

duinen lag. Al snel kwamen we in de buurt bij het groepje van  Mitchel  die toen zij ons zagen 
harder gingen lopen. We zette de achtervolging in. Een wandelaar die aan het trainen was voor de 

kenedy-mars haalde ons in en wij besloten met zijn tempo mee te gaan. Er ontstond een gesprek 

en daarmee kwamen we er achter dat er een kort binnendoor weggetje was om een stuk van zo'n 
3,5km konden afsnijden. We sloegen het zandpad in maar helaas het groepje van  Mitchel  ging ons 

achterna. Nu hadden we wel 30 sec voorsprong gewonnen we snelden over de heuvel met los 

duinzand en kwamen als 1e  bij de camping aan. Meteen ging iedereen languit liggen om ui te rusten 

maar spullen moesten uitgelaaid worden. Na lekker gegeten te hebben gingen we douchen 

iedereen kreeg 2 muntjes voor 3 min. Ik (Wouter) snapte het niet helemaal en deed het zo in het 

kastje: muntje erin, knopje drukken, nog een muntje erin. Wat niet goed was. Hierdoor kreeg ik 3 
min. Inplaats van 6 en de volgende, Stefan kreeg er 9!!! Nadat we hadden gedouched gingen we 

naar de drunense duinen om wat te spelen. We deden "stokworstelen" je won wanneer je bij de 

ander een stokje uit zijn broekzak trok. Toen we terug waren kwamen er sharow's  (rowans  en 

sherpa's) van scouting Mierlo ons vergezellen. Daarna moesten we gaan slapen in ons veel te kleine 

tentjes. 

0 ja, Nog iets toen we het middageten naar binnenwerkten kwamen er twee meisjes op de fiets 
langs, ze waren de weg kwijt en ze stonden stil om op de kaart te zoeken. Stefan er op of en 

vroeg of hij kon helpen maar dat was niet volgens hun. Toen viel hij zogenaamd en zij "ik val op 

jullie" maar zij niet op hem zijden zij. Toen riep de rest doe het niet had gehoord: "zeg het dan!" 

Toen zij hij maar: "Ik hou van jullie!". 



Hike  dag  2 

We hadden op camping leuk. We moesten meteen een pokkeeind. We kwamen heel veel senioren 

tegen en ze noemden oms apen, hahaha. Toen kwamen we bij post 1 klinkert toen moesten we 

strippen toch toen kwamen we bij de drie linden Wouter en Stefan kochten een  mega  mecnum. 

Toe liepen we verder we zagen hoe de rest fout liep haha. Toen moesten we even denken het 

werd mooilijk moor we kwamen aan lekker eten eien. We moesten daar een uur wachten toen 

liepen we meteen fout mar  &tan  riep ons meteen terug toen moesten we even hard lopen om de 

voorsrong even te behoude. We kwamen bij een kanaal. Daar moesten we met een boot je over het 

kanaan, lachen. Toen moeste we verder over een lange weg langs het kanaal. We moesten het 

kanaal oversteken en door een vange routebeschrijving dachten we dat er nog een kanaal kwam, 

maar nee. Gelukkig belden we bij een huis aan met 2 oude vrouwtjes waarvan 1 de deur open wilde 

doen en 1 zat te bakkesen tegen ons dat we al hadden gehad en dat het nooit op kon zijn. Toen 

legden we uit dat we een ander groepje waren toen mochten we binnen. Na het water te hebben 

bijgevuld kregen we te horen dat er geen kanaal meer kwam en dat we het fietspaadje in 

moesten. Na lang lopen kwamen we weer terug op ons kampterrein.  Dear  even gezwommen in de 

gracht en een lekker frietje gegeten. 



Tochtverslag van: Koen, Karel,  Mitchel  en Willem  

Hike  dag  1 

Het was eigenlijk een saaie dag dus is er niet veel gebeurd maar het was best heel erg toen het 
heel heet was en toen kwamen we langs een best mooi zwembad die dag liepen we van kamp vucht 
met een kruisingentocht. Tijdens die tocht kwamen we van alles tegen en we hadden last van onze 
schouders we liepen op het fietspad met ons vieren (Koen,  Mitchel,  Karel, en Willem) Bij post 1 
kregen we een appel en kwamen er mensen van het leger lang met geweren maar zonder kogels. 
Na een wandeling kwamen we bij post 2 waar we eten konden. Na het eten liepen we verder tot 
de volgende post. Namelijk post 3. Waar we als eers aankwamen. Post 3 was bij een café de 
rustende jager waar de lijders iets aan het drinken waren. We liepen eindelijk verder door de 
brandende zon. We hadden er nie veel zin in maar ja en moesten toch ergens slapen dus we liepen 
naar onze slaapplaats (Camping Roestelberg) daaraangekomen kregen we 2 lege grasveldjes, tot 
onze verschrikking. We hadden eerst de tenten opgezet en daarna lekker shoorma gegeten. Toe 
gingen we douchen en toen we douchden waren er jongeren die onze deur open deden en toen 
moesten we slapen. 

Weltrusten  

Hike  dag  2 

We zijn begonnen de camping Roestelberg. Toen gingen we naar post 1, onderweg kwamen we 
ongeveer 200 ouwe mensen tegen, kortom een polonaise met 2 tanden en een vlaggetje + button. 

be leukste antwoorden die we kregen waren= 
jullie zijn van de marine (hahaha) 
nog 10 km (hoe weten ze het) 
je bent er bijna (ja!) 
	(da was nie veel) 

- 	enz. 
bat was lachen. 

Na een paar posten en nog een polonaise kwamen we bij post 3 moesten we over het kanaal varen 
mee een rubberboot (verschrikkelijk) maar we kregen een ijsje (waterijsje). We moesten langs 
het kanaal lopen over een brug lopen en nog een brug, die laatste brug was er NIET dit gingen we 
vragen bij 2 oude vrouwtjes die we vroegen waar de brug is. 
Ze zijden die is terug over de brug naar het fietspad, waar wij weer op zijden "we zijn er al over 
geweest. Maar we gaven niet op met hun antwoord. Nadat we ze hadden overtuigd mochten we 
naar binnen voor water. Ik hoevde geen water maar ze wouden niet toegeven. Onze flesen 



MAGNUM  

Groetjes Koen, Karel,  Mitchel  en Willem 

eindelijk gevuld. Toen kwam het het oude vrouwke kwam met magnum het was onze redding voor 

het lange wachtende tocht. Na dat we weg bij de oude vrouwtjes weg waren. Genoten we van het 

niet waterijsje. (Heerlijk). Genietend liepen we verder we moesten ongeveer nog 3,5 km lopen 
ongeveer het leukste van de  hike  was de 



Woensdag 13 Jul' 

'5 morgens hoefden we gelukkig niet vroeg uit bed. Daarna gingen we eten alleen Wouter, Stefan 

en Geert niet want die hadden straf. We mochten ook lunch pakketjes maken omdat we gingen 

zwemmen. En dat was heel gaaf het water was ook heel helder en dat was heel fijn. 

Toen we terug kwamen zagen we dat Frank een vuur had zitten maken bij een temperatuur van 

30 graden. Toen moesten we de grote tent uit omdat de leiding iets aan het verzinnen was dus 

gingen we vuurtje stoken dat 'S morgens al aan stond. 

Toen de leiding klaar was moesten we de tent inkomen om te gaan bieden op eten dat dat je dan 

zelf klaar moest maken. En dat was goed gelukt. Toen gingen we weer aan het vuur stoken en 

ondertussen kwamen er (oud)leiding en mensen eraan voor een spel waar we de stadsrechten van 

dromeland moesten winnen en ons groepje was derde geworden van de vier. Stefan, Wouter en 

Karel waren le  geworden en dat was mijn verhaal voor vandaag. 

Groetjes van 

Koen Bazelmans 



Hoi allemaal, 

Vandaag hadden we eerst ontbeten etc.etc. Toen gingen we weg met de fiets. We gingen naar... 

het meer "De ijzeren man". We hadden gezwommen & gelegen op de kant. Toen hadden Tissy & 

Dré sponsen mee genomen. (ze waren heel even naar het kampterrein geweest.) Ik was weer in 

het water gegaan en Dré was heel irritant aan 't doen. Toen ik weer op de kant ging zitten 

kwamen er een vader en een moeder aan, met een kei schattig kindje, Dré had ook nog een volle 

spons uitgeknepen op mijn rug. Nadat we nog een tijdje ons hadden vermaakt door gingen we 

weer met de fiets terug gefietst. 

Toen we op het kamp kwamen gingen we een veiling doen voor het eten wat we zelf in groepjes 

gingen maken. Ik zat in het groepje met Annemieke & Pleun. Helaas voelde Pleun zich toen niet zo 

goed, en moeste Annemieke en ik allen samen koken, Het mislukte natuurlijk helemaal. 

'S Avonds hadden we een spel gedaan. Je moest van post naar post om opdrachten te doen en 

dingen te verdienen. Uiteindelijk moest je de stadsrechten verdien. Ons groepje Pleun & ik waren 

4e  geworden. 



Bi j het kampvuur hadden we appels met kaneel & suiker gemaakt. 

Groetjes: Marloes 

Nu geef ik de pen door 

Aan: Willem &  Mitchel  



Donderdag 14 juli 

Ik  = Mitchel  

Hoi allemaal 

Vandaag was ik wakker geworden en zei dat ik niet goed geslapen had en toen gingen we emiddags 
naar het dorp en gingen we een spel doen. Ik vond het spel niet echt leuk omdat het heel warm 
was en sommig foto's waren heel moeilijk, en om half 4 ongeveer gingen we naar de c1000 eten 
kopen in de groep van dat we het spel ook deden en we mochten maar 15 euro per groep op maken 
en mijn groep was de enige groep die over de €15,- ging we hadden €15,07 en toen stond erg een 
aardige mevrouw achter ons en daar hadden we toen 5 cent van gekrege en die 2 cent was niet 
erg toen we weer naar het kampterrein gingen gingen we een kook wedstrijd doen en wij  ward  2e  
van de 3 en toen het later op de avond moesten we hout zoeken voor s' avonds en toen had 
stefan daar rook ontdekt en toen we dat tegen de leiding gezegd en toen ging tissie en frank 
kijken en toen ze terug kwamen zeiden ze dat er 10 meter verder de bossen in was een 
legerbasis afgebrand en toen zijn we verder gaan zoeken en hadden daarna bonte avond en dat 
was best leuk en daarna was: 

Stefan 
Marlous 

Aan het versieren 
Was 

bat was bijna de laatste dag 

Groetjes  Mitchel 



Hoi allemaal. 

Vandaag moest ik (Willem) met mitchel en Mar loes tafeldekken. Na het ochtend eten moesten we 

brood smeren en fietste we naar het dorp om een spel te doen in het dorp aangekomen zetten we 

onze fietsen op slot en kregen we het spel uitgelegd: we kregen 25 foto's met een vraag erbij de 

foto's waren in Vught genomen. Verder zaten er nog 10 foto's bij van de leiding waar ook vragen 

bij stonden, be foto's van de leiding weren van vroeger. Toen we die hadden gingen we op we voor 

de foto's. Na een paar uur zoeken aten we iets en gingen we verder met zoeken in het dorp. Toen 

deden we de leidingfoto's. Na het spel gingen we  near  de c1000 om eten in te kopen wij  (Mitchel,  
Annemieke en ik) kochten 2 liter soep, erten en worteltjes, aardappels, gehaktballen in 

sathesaus, 2 pakken pudding met slagroom en vruchten. Na dit te hebben beried aten we het op. 

bat was heerlijk!! Na het eten wasten we af en kregen we de uitslag van het spel. Wouterteam 

had 14 vragen goed wij 20 en pleuns team had 23 vragen goed.  bourne  stokte we het kampvuur 
aan en gingen we houd zoeken toen ik terug kwam was Stefan Mar loes aan het versieren:  

bourne  zijn we weer bij het gaan zitten. 

En nu schrijf ik dit. 

Willem 



Vrijdag 15 juli 

Hoi iedereen 

Het is vandaag de laatste dag van het kamp 	We moesten er vroeg uit omdat op tijd bij 

kamp vucht moesten zijn. We moesten snel eten en afwassen. baarna gingen we naar kamp Vucht 

lopen. Bij kamp Vucht moesten we wachten tot het open was. Toen het open was moesten we de 

vlag huisen, dat was de nederlandse zeer groot vlag. Binnen kregen we een rondleiding dat was 

zeer leuk een informatief. Hij vertelde dat het kamp 1 km lang en 350 meter breed was op de 
terug weg zijn we langs gebouwen die nog steeds in gebruik zijn er een deel van de kinderen naar 

de fisiladeplant. Terug op het kampterrein moesten we de spullen opruimen en de tenten op 

ruimen. Ook de leiding hun tent op rijmen. In de groenen tent heben we wat gezete op de grond. 
Toen hebben we prulletjes van het kampteri jn gehaald. En alles alles op ge riemt om twee uur 

moest Karel naar huis. Pluen en Koen die gingen bij de poort zitten om de ouders te verwijzen. 

Geert 

Hoera, Pleun is jarig zij 

Werd 14  jeer!!!  



Vrijdag, de laatste dag 

's Morgens moesten we vroeg uit bed er zou wat gebeuren waarvoor we op moesten schieten. Om 
9:45 moesten we op een geheime  pleats  zijn. Ondanks we volgens mij toch best goed hadden 

opgeschoten moesten we vertrekken nog voordat dat we de af was hadden gedaan. We vertrokken 

richting bossen langs de 2 overige lunetten (wij zaten op lunet 3). Uiteindelijk kwamen we aan bij 

"Nationaal monument kamp Vught". Deze was gelegen naast een EI (extra beveiligde inrichting, 

een goed bewaakte gevangenis). Het bleek dat het pas 9:30 was en dat het pas openging om 10:00 

uur. Dus toen gingen we maar wachten. Uiteindelijk kwam er een man nar buiten met een vlag die 

wij mochten hijsen. Toen konden we beginnen met de rondleiding. Erg indrukwekkend, wat die 

mensen wel niet allemaal hebben meegemaakt. Zo zijn bijvoorbeeld 1269 kinderen afgevoerd naar 

vernietigingskampen en zo'n 750 mensen neer geschoten.  bourn°  langs het legerterrein 
teruggelopen en naar het gedenkingsmonument gegaan.  boar  waren alle namen van de mensen die 
waren neergeschoten opgeschreven en de datum van waneer erbij. Dar wordt je stil van en vooral 

als je hoort dat er al 2 keer is gebeurd dat de stenen zijn besmeurd met pek. Weer teruggelopen 

en alles opgeruimd en wachten tot de ouders komen. 

bat was het eind 	 

Wouter van Loon 



bit kamp werd mede mogelijk gemaakt door: 

Frank van Bakel 
Tissy Caeyers 

bré Hoppenbrouwers 
Dean Kea  
Hennie  van Herk  

Bedankt voor een geweldig kamp! 
Groetjes de Leiding 
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