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Ik denk dat ik uit naam van de ganse eenheid met alle fierheid mag zeggen dat we een
zéér geslaagd zomerkamp achter de rug hebben. Na zes dagen van hard labeur
stonden we op 7 augustus klaar om onze kinderen een aangenaam kamp te bezorgen
in Lommel. In het Kattenbos aangekomen, kon na een stevig middagmaal en een
kennismaking met het terrein, het eigenlijke kamp beginnen. Er werden technieken
aangeleerd, middag- en avondspelen gespeeld, we luisterden naar verhalen enz...
Op 10 augustus- onze bezoekdag - ontvingen we zowat 117 gasten en zij zagen dat
het goed was. Niets dan positieve reacties en vrolijke gezichten. Na enkele dagen
van goed tot zelfs zeer goed weer, kwamen de weergoden roet in het eten gooien. Met
andere woorden we kregen regen, motregen, en ja zelfs vijf minuten hagel te
verduren. Gelukkig bleven de voorspelde zware stormen en onweersbuien nog binnen
de perken en konden we na een natte periode toch onze tenten en alle andere
materialen droog opbergen voor het volgende kamp.
Voor een gedetailleerd verloop van het kamp verwijs ik jullie graag door naar onze
artikels verderop in dit boekje, de verslaggevers van alle takken pennen er hun
ervaringen van het afgelopen kamp neer.
Het zomerkamp was uiteraard de kers op de taart van een gans jaar scouting. Plezier
maken, spelletjes spelen, technieken aanleren, op stap gaan en noem maar op. Het
past allemaal binnen scouting. En net dat zit in de lift sinds enkele jaren, wat
duidelijk te zien aan het verhoogde aantal inschrijvingen in september en gedurende
het ganse jaar. We proberen uiteraard iedereen in te schrijven, maar houden natuurlijk
wel rekening met het aantal leiders/leidsters per tak zodat wij een optimale
begeleiding voor jullie kinderen kunnen garanderen. Bij de teerpootjes en wolven
zitten wij (net zoals vorig jaar) bijna aan ons maximaal aantal inschrijvingen.
Daarentegen is er bij de bevertjes, jongverkenner/jonggidsen en verkenners/gidsen
nog iets meer ruimte.
Nu, september 2008 is het mijn beurt de eenheid te leiden. Een zware doch plezante
taak met zo’n sterk leidersteam om mij heen. Na menig jaar als leider en afgelopen
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twee jaar als assistent – eenheidsleider, ben ik klaar om de eenheid verder te laten
ontplooien. Uiteraard niet alleen, een ganse leidersploeg en in het bijzonder twee
assistenten zullen mij daarin bijstaan.
In de eerste plaats is dat Karel-Simon Slock ofte Gedreven Hert. Hert bood zich
spontaan aan toen we vorig jaar de vacature van assistent openstelden. Reeds van
jongsaf werk ik met hem samen, zowel in patrouilleverband als later bij de
jongverkenner en verkennerleiding. Een verdere samenwerking op eenheidsniveau
zagen wij dus uiteraard ook zitten.
Grappige Forel bood dan wel zijn ontslag aan als eenheidsleider, maar wenst ook
nog steeds een drijvende kracht te zijn binnen de eenheid dus koos hij tevens voor het
assistentschap.
Zoals jullie wel weten uit vorige artikels zal Forel zich in de toekomst hoofdzakelijk
bezighouden met de bouw van ons nieuw lokaal op het terrein in Wondelgem. Het is
onze bedoeling daar een groot lokaal neer te poten zodat we ook in Wondelgem
veilig en droog kunnen binnenspelen. Mensen die zich omtrent “onzen bouw” nog
willen engageren kunnen contact opnemen met Forel.
Na de inschrijvingen die hoofdzakelijk in september vallen, hebben wij al een eerste
kamp te organiseren eind oktober, om dan net nadien in actie te schieten met onze
wijnverkoop. En even later - in november - plannen we ons eetfestijn. De agenda
voor de komende maanden ziet er alvast rijk gevuld uit...
De Zwaluw is net zoals andere jaren zeer ambitieus en wij zijn er klaar voor om er
ook dit jaar het beste van te maken.
Mochten er in de toekomst vragen, suggesties of problemen zijn mag u mij steeds
contacteren:
Baribal (Everaert Pepijn) 0498/08.03.42

baribal@dezwaluw.org

Ik wens iedereen alvast een fijn scoutsjaar bij De Zwaluw...

Oprechte Baribal
Everaert Pepijn
0498/08.03.42

baribal@dezwaluw.org

EENHEIDSLEIDER
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Lidgeld en verzekering
Aangezien wij meer lidgeld aan FOS dienen te betalen, zien wij ons genoodzaakt het
lidgeld iets hoger in te stellen dan vorig jaar. Daarentegen behouden we natuurlijk
onze kortingen voor gezinnen met meerdere kinderen. Wij kwamen tot volgende
bedragen:
1e kind = 50€
2e kind = 45€
3e en volgende kinderen = 40€
Hiervan gaat iets meer dan de helft naar FOS, die daarmee een verzekering afsluit
voor al onze leden. Informatiefolder en algemene voorwaarden zijn te vinden op de
website van FOS (http://www.fosopenscouting.be/) of kunnen bij de EL aangevraagd
worden.
Het lidgeld is betaalbaar iedere zaterdag vanaf 14h (met uitzondering van de laatste
zaterdag van de maand, zie ook programma). Bij elke betaling moet U steeds een
ontvangstbewijs krijgen met datum. Betalingen gebeuren bij voorkeur via de
bankrekening, zo is er steeds traceerbaarheid van alle sommen.

!! DE LIDGELDEN MOETEN BETAALD ZIJN VOOR HET
HERFSTKAMP, EIND OKTOBER !!
Onze bankgegevens blijven nog steeds hetzelfde:
120° FOS De Zwaluw
Ralingen 53
9940 Evergem
Rekn°: 001-4945144-63
!!GELIEVE STEEDS NAAM VAN HET KIND EN DE GEBEURTENIS TE
VERMELDEN (LIDGELD, HERFSTKAMP, WIJNVERKOOP, ENZ...)!!
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Spaghettiavond
Bij een goed begin van het nieuwe scoutsjaar hoort zoals altijd een stevig feest.
Aangezien we nog steeds een groeiend succes kennen met onze spaghetti-à-volontéformule, presenteren wij u met veel genoegen onze:

“NOTTE DI SPAGHETTI”
zaterdag 15 november 2008
Vanaf 18:30 verwelkomen we iedereen in het Augustijnenklooster,
onze
alombekende feestzaal (ingang schuin tegenover de ex-brandweerkazerne in de
Academiestraat, Gent).
Wees ook deze keer niet ongerust: wij schotelen u overheerlijke spaghetti voor en dat
à volonté. Met andere woorden: “ zoveel als dat ge goesting hebt”.
Hou er rekening mee dat we maar over een beperkt aantal plaatsen beschikken. Zo
vlug mogelijk inschrijven is dus de boodschap.
Wij vallen u uiteraard tijdig lastig met meer details en inschrijvingsformulieren.

MAÎTRE DES FÊTES

Oprechte Baribal
Everaert Pepijn
0498/08.03.42
EENHEIDSLEIDER

Vernieuwde zwaluwsite!!!
Attentie, attentie. Onze zwaluwsite werd recentelijk vernieuwd. Zo hopen wij u nog
beter te kunnen informeren en te animeren. U kan nog steeds onze agenda
raadplegen, foto’s bekijken, programma’s doorbladeren enz...
Nog steeds terug te vinden op:

WWW.DEZWALUW.ORG

Wij danken hiervoor de firma POLARIS.
(www.polariscs.com)
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Zwaluwwijn
Om onze eenheid financieel te ondersteunen, houden wij elk jaar een actie die geld in
het laatje brengt. Twee jaar geleden startten we met de verkoop van onze
Zwaluwwijn. Na het grote succes van twee jaar geleden, overtroffen we onszelf vorig
jaar en sloten uiteindelijk af met een verkoop van meer dan 2300 flessen wijn!
Dit jaar kan dat aantal opnieuw overtroffen worden als iedereen opnieuw zijn steentje
bijdraagt.
Het geld dat wij met deze actie kunnen verzamelen gebruiken wij om het spel- en
kampmateriaal te vernieuwen.
• Wij zullen opnieuw een rode, witte en roséwijn aanbieden.
• Vermoedelijk blijven we binnen dezelfde druivenstreek
• U kan ook nog nadien wijn bijbestellen.
Verdere info volgt...

Totemraad
Ook dit jaar kwamen onze voorvaderen terug op bezoek uit de eeuwige jachtvelden
om ons nieuwe krijgers(sters) te geven voor de grote jacht.
Uit onze 62ste grote jacht kwamen volgende mensen met een nieuwe naam en zullen
voortaan ook alleen nog maar naar deze naam luisteren:

Jolita De Vreese  Zorgzame SAÏGA

Brecht Demeester  Strijdvaardige MUSTANG

Maarten Wouters Zwijgzame GALAGO
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Renée Mortier  Scherpzinnige HINDE

Elien Van Hooreweghe  Hevige MINK

KobeDemeester  Inventieve VALK

Anton Eeckhout  Gewiekste PANTER

Gilles Blom  Sportieve RAM

Cataras liet haar adjectief veranderen en is dus vanaf nu niet
meer Opportunistische Cataras maar KIESKEURIGE Cataras.

Kalme Kongoni
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Technische - leiderscursus:
Heure nabij Marche-en-Famenne
Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 September 2008, 30 € per persoon
Inschrijvingen via FOS-site.
We verwachten iedereen van de leiding op cursus in perfect uniform.
Een beetje reservekledij, handdoek en wasgerei kunnen nooit kwaad
Regenjas: we zitten in de bossen dus bottines zijn handig bij slecht weer
Matje, slaapzak, attributen om te eten
Geld of je bankkaart voor consumpties aan de bar.

Herfstkamp:
Jeugdheem ‘De Kievit’, Kapucienenberg 38, 2440 Geel
• Van zaterdag 25 oktober 2008 tot en met woensdag 29 Oktober 2008.
Prijs: 80 € per persoon
• Van zaterdag 25 oktober 2008 tot en met Maandag 27 Oktober 2008.voor de
Bevertjes.
Prijs: 40 € per persoon
Inschrijvingen iedere zaterdag tot 11 Oktober 2008, bij voorkeur via overschrijving
op 001-4945144-63
!! Details zoals steeds in de kampfolder !!

Spaghettiavond:
Gaat opnieuw door in de zaal recht tegenover de oude brandweerkazerne in de
Academiestraat te Gent
Zaterdag 15 November 2008 vanaf 18:30h
Prijs: 9,00€ per persoon voor +12 jarigen (+ apéro)
5,00€ per persoon voor -12 jarigen (+ apéro)
!! Details zoals steeds in de Spaghettifolder !!
Gelieve de einddatum voor de inschrijvingen te respecteren : 8 November 2008
Betalingen bij voorkeur via overschrijving op:
001-4945144-63
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Vergaderingen scoutsjaar 2008-2009
September

6
13
20
27

14u
14u
14u
Leiderscursus

17u30
17u30
17u30

Oktober

4
11
18

10u
14u
14u

17u30
17u30 Buitenactiviteit
17u30

Herfstkamp: 25 Oktober - 29 Oktober
November1
8
15
22
29

Herfstvakantie
10u
14u
14u
Geen vergadering

December

6
13
2
2

10
14u
Kerstvakantie
Kerstvakantie

Januari

3
10
17
24
31

Kerstvakantie
10u
14u
14u
Leiderscursus

Februari

7
14
21
28

10u
14u
Krokusvakantie
Krokusvakantie

17u30
17u30

Maart

7
14
21
28

10u
14u
14u
Geen vergadering

17u30
17u30 Buitenactiviteit
17u30

17u30
17u30
17u30
17u30
17u30

17u30 Buitenactiviteit
17u30
17u30

Paaskamp: 4 April - 8 April
April

11
18
25

Paasvakantie
Paasvakantie
14u

17u30

Mei

2
9
16
23
30

10u
14u
14u
14u
Geen vergadering

17u30
17u30
17u30 Buitenactiviteit
17u30
Intercamp

Juni

6
13
20
27

14u
14u
14u
Geen vergadering

17u30
17u30
17u30
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Leiderskader voor het scoutsjaar 2008 - 2009

Eenheidsleiding
Everaert Pepijn – Baribal - EL
Slock Karel-Simon – Hert - AEL
De Meyer Mike– Forel - AEL
Bevers
Clarysse Charlotte – Narwal - TL
Poupaert Shenandoah – Timalia - ATL
De Vreese Jolita – Saïga - HL
Hoet Reen – Stern - HL
Minh Duc - HL
Teerpoten
Slock Willem Jan – Saki - ATL
Provo Ken – Cholo – HL
Blom Lorenzo – Yak - HL
Gellynck Evert – Tokeh – HL
Lambert Joost – Indri -HL
Wolven

Jongverkenners
Lens Yoeri – Lama – TL
Everaert Marloes – Cataras - EATL
De Jonghe Maarten – Ooievaar - ATL
Jacob Emilia – Mees - HL
SlockLeentje – Kea - HL
Verkenners
Dutrieue Kim – Tagoean - TL
Provo Lee – Linsang – ATL
BrackenierCiel – Sifaka - ATL

Decaluwé Shirley – Karekiet – TL
Cornelis Kevin – Albatros – ATL
Bastiaens Robbe – Das – ATL
Elderweirdt Gert Jan – Giraf - ATL
Van Winckel Hendrik – Guppy – HL
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Nieuwe leiding 2008
Volgende verkenners-gidsen gingen op groot kamp over naar de leiding en worden
vanaf dit scoutsjaar opgenomen in het leiderskader:

De Vreese Jolita
Zorgzame Saïga

Hoet Reen
Alternatieve Stern

Lambert Joost
Gevatte Indri

Omdat het moeilijk afscheid nemen is van de Zwaluw, besloten enkele leiders om ons
geen definitief vaarwel te zeggen, maar toe te treden tot de stam. Zij zullen hen
vervoegen en de eenheid verder ondersteunen. Dit maakt dat onze 32-koppige
stamlijst er als volgt uitziet:

Stam
Brackenier Elias - Gibbon
Caestecker Graziëlla - Kolibrie
Clarysse Tine - Beloega
De Cremer Karolien - Oribi
Debuyserie Danny - Vink
Deckmyn Melissa - Chousingha
Goyens Caroline - Kongoni
Goyens Claude - Condor
Hoet Joord - Tamarin
IterbekeLucien - Kaaiman
Matthijs Thomas - Kievit
Montaner Gaby - Toepaya
Mortier Frans - Specht
Mussche Karin - Ibis
Oosterlinck Alex - Wezel
Oosterlinck Stijn - Meerkat

Oosterlinck Bram - Bram
Poupaert Danny - Dolfijn
Raemdonck Pradeep - Ekster
Reynaerts Bruno - Kauw
Riesco-tellez Nicolas - Paca
Ronsmans Agalaje - Nandoe
Slock Lieselotte - Nyala
Tack Stefaan - Eland
Tack Christian - Kat
Van Gele Elie - Wombat
Van Oost Gwenolé - Rob
Vanden Bogaerde Tine - Mara
Vandewalle Mieke - Ocelot
Verdonckt Els - Cotinga
Verwest Ignace - Banteng
Verwest Jasper - Wasbeer

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – SEPTEMBER 2008 TOT DECEMBER 2008
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81 – 9000 GENT

13

Beter laat dan nooit:

Artikel Intercamp 2008
Na weken voorbereiden en vergaderen was het eindelijk zover: Het vertrek naar
Bernkastel-Kues, op Intercamp naar den Duits. We vertrokken uiteindelijk iets later
dan het vooropgestelde schema maar dat was geen domper op de feestvreugde,
integendeel zelfs. De sfeer op de bus was optimaal, zelfs Jolita (ons eerder integere
gidsje) was volledig door het dolle heen. Ter hoogte van Zwijnaarde stopte de bus
echter al. Er waren 2 lifters die dringend een lift naar Bernkastel-Kues nodig hadden,
ze hadden de bus gemist en hoopten op een plaatsje… Warempel, het waren Kea en
Saki. Wat een toeval dat wij hier net passeerden ;-) Met z’n 33 reden we dus verder
naar de Moezelvallei.
Via Brussel en Luik en een tussentijdse stop daar ergens tussenin reden we de grens
met Duitsland over, jawohl. Ondertussen was het al ferm donker (en laat) aan het
worden en begonnen er al enkelen onrustig te worden. Na een dikke 5 uur rijden
zagen we dan toch een fluovestje met uniform opdoemen langs de weg. Oef, eindelijk
waren we er. En nu moest alles nog uitgeladen en opgebouwd worden… Een beuke,
zo midden in de nacht en in het donker. Vooral als blijkt dat onze “subcampchief” al
stevig lag te ronken in zijn tent en pertinent weigerde nog enige actie te ondernemen.
Gelukkig waren er massa’s andere uitermate gemotiveerde medewerkers die ons met
plezier naar tenten van de organisatie brachten om daar te gaan slapen, want zelf
tenten opstellen mocht en kon dus niet meer. Misschien was het beter zo want
sommige JVG’s slaagden er zelfs al niet meer in om hun veldbed ineen te steken, laat
staan een tent opstellen.
Na een korte nacht waren we genoodzaakt om vroeg op te staan om ons kamp op te
bouwen. Alles moest klaar zijn vóór de openingsceremonie, dus er moest nog een
tandje bijgestoken worden. Een stralende ochtendzon en een prachtig uitzicht op de
hellingen vol wijnranken en de Moezel gaven ons direct de moed om erin te vliegen.
In een mum van tijd
stonden onze 5 tenten recht
en konden wij ontbijten in
ons pas geïnstalleerde
keukentent. Als alles zo
snel rechtstaat op Groot
Kamp, zullen we al na 3
dagen met ons vingers
zitten draaien 
Na het ontbijt was het tijd
voor de
openingsceremonie. Alle
subcampen stonden in rep
en roer. Hele horden scouts
kwamen in vol ornaat
afgezakt naar de centrale
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vlakte (toevallig vlakbij ons subcamp), zwaaiend met nationale en internationale
vlaggen. Indrukwekkend! Vooral de Polen waren het zien waard: Zij kwamen in een
strak militair gelid naar de openingsceremonie gemarcheerd. Het Belgisch leger was
er niets tegen… Na enkele speeches en de vlaggengroet was het tijd voor de eerste
activiteit van Intercamp. Iedereen van de kinderen kreeg de letter “C” mee van de
leiding en moest in zijn subcamp op zoek naar scouts met andere letters, zodanig dat
het woord “Intercamp” kon gevormd worden. De eerste 5 minuten stond iedereen nog
wat aarzelend rond zich te kijken, maar dan werden de eerste contacten gelegd en
werden de internationale groepjes gevormd. Een eerste deel van de groepen vertrok
op fotohike naar het pittoreske Bernkastel, terwijl het andere deel aan enkele kleine
spelen op het kampterrein zelf meedeed. Rond de middag zou er gewisseld worden
van activiteit. De beste groepen van elk subcamp zouden het ’s avonds tegen elkaar
opnemen in de finale.
De fotohike was eerder relax, een korte wandeling doorheen het toeristische centrum
van Bernkastel. Met een beetje hulp van de plaatselijke bevolking waren de vragen
dan ook in een mum van tijd opgelost en konden we genieten van een ijsje of van een
andere lokale lekkernij. Tijdens de wandeling konden we ook uitgebreid kennis
maken met onze groepsleden, een uiterst aangename ervaring (is het niet Indri ;-)
Tijdens de spelletjes was de competitiegeest al iets meer aanwezig. Iedereen gaf het
volle pond en moedigde zijn buitenlandse groepsleden aan om hetzelfde te doen. Het
spectaculairste spel was uiteraard het fleskanon. Doel van het spel was om een fles zo
ver mogelijk weg te schieten door middel van “het kanon” dat uit een pomp, een
koperen buis en een stukje tuinslang bestond. Door de fles over het stukje tuinslang te
schuiven en te pompen, werd de druk in de fles opgedreven tot ze op een gegeven
moment wegschoot. Pas dan wist je waarom men deze opdracht het flesKANON
noemde… Ik had niet in de plaats van de flessenrapers willen staan.
Rond een uur of vier had iedereen alle spelletjes afgerond en konden we genieten van
een vieruurtje. Nadien mochten de kinderen eens op verkenning doorheen het
immense kamp. Tijdens deze vrije uren openden ook het scoutsmuseum en
verschillende
scoutsshops. In
het museum
werden de dagen
van weleer nog
eens opgerakeld
met oude foto’s,
uniformen en
kentekens uit
verschillende
landen. In de
scoutsshops kon
men zowat alles
kopen wat er op
scoutsvlak te
kopen valt:
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badges, internationale kentekens, t-shirts, truien, kompassen,… Het interessantste
echter die middag was het “swappen” van kentekens met anderen. Zo kreeg iedereen
2 zwaluwkentekens mee om te ruilen met anderen. Al snel waren er al enkelen die
volledig verkocht waren aan het swappen onder andere Thibault Goosens, Grizzly,
Jary de Bossher, Ernest Eeckhout,… Na een paar uur hadden zij dan ook al een
mooie collectie kentekens en badges verzameld, eigenlijk al veel te veel om op een
uniform te hangen. Er werden ook specifieke opdrachten uitgevoerd. Zo wou Baribal
(in het echte leven gekend als Pepijn) heeeeeel graag een kenteken van de
scoutsgroep Pepijn uit Landen (collega-FOSers uit Aantwarpe). Al snel stond de
halve VG-tak terug in het kamp met een badgke van Pepijn, voor Pepijn. Wat is onze
eenheidsleiding toch geliefd!
Toen iedereen uitgeswappt was, speelden we snel een gamel spaghetti-bolognaise
binnen en maakten wij ons klaar voor het grote finalespel. Maar welk team van
subcamp 3 zou ons vertegenwoordigen in het finalspel? Uiteraard was dat het team
van Leeuw. T zijn altijd dezelfde. Waarom doet de rest eigenlijk nog zijn best, het is
gewoon nog erger dan Eddy Merckx in den tijd… En dat zouden die van de andere
subcampen rap merken. Tijdens het finalespel stond er geen maat op ons team. Ieder
subcamp moest eraan geloven. Ook de supporters lieten zich niet onbetuigd en
schreeuwden subcamp 3 naar winst (zie foto’s). Na deze prachtige overwinning zat
de eerste lange dag van Intercamp erop en konden wij dromen van morgen.
Al van 7u30 (Geeuw) was er volop bedrijvigheid in alle subcampen, want vandaag
stond de trektocht doorheen de Moezelvallei gepland. Wij mochten gelukkig nog een
uurtje langer pitten, want wij moesten pas om 9u30 vertrekken. Na rustig ontwaken
en een smakelijk ontbijt, stond iedereen paraat om er ook vandaag weer eens
tegenaan te gaan. We
besloten in 2 teams te
wandelen: eentje VG’s,
eentje JVG’s kwestie
dat iedereen op eigen
tempo kon wandelen.
Al van bij het vertrek
werd duidelijk dat de
VG’s er zin in hadden.
Alsof het een
Challenger was gingen
ze ervandoor. De ene
na de andere groep
werd bijgehaald.
Hoewel er geen enkele
prijs te verdienen was,
wouden ze zich duidelijk nog eens bewijzen. En Baribal zal het geweten hebben…
De eerste 5 kilometer waren namelijk steil bergop, van beneden het dal tot boven op
vallei. Kregen de VG’s dan nog even doodleuk zin om te lopen en dat onder een
loden zon. Toen we even later wijselijk een pauze inlasten was Baribal nergens meer
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te bespeuren. Toen Leeuw even later zei dat hij het water van Baribal meehad,
begonnen we toch even te vrezen dat onze arme AEL van dorst en uitputting was
neergezegen op de flanken van de vallei. Maar ’t is nen taaien en uiteindelijk zagen
we Baribal toch vanachter de hoek komen met de handdoek in de nek, zwoegend en
sleurend. Het eerste wat hij deed als hij bij ons was, was een kleine liter water
drinken. Het jong geweld had zich bewezen, vanaf nu konden we terug op gewoon
tempo stappen 
Op de top van de vallei was de eerste post gestald: We moesten knopen leggen… Een
minuut later waren we ervan af en was de eerste stempel……… BINNEN!!! Daarna
volgden de posten elkaar vlot op, met op elke post een relatief eenvoudige opdracht.
Driehoeksbepaling, blinde kaart van Europa,… allemaal makkies voor Zwaluwen.
Toch was er op een post waar we het moeilijk hadden. We moesten namelijk
silhouetten van roofvogels aan hun respectievelijke foto’s linken. Geen enkele juist 
Dat was helaas nog niet alles. De Hollander die ons bij deze opdracht moest
begeleiden bleek dan nog eens de plezantste thuis… We hadden hem bijna de Moezel
ingesmeten.
Na een dikke drie uur stappen bereikten we uiteindelijk de eindbestemming Trarbach.
Daar bezochten we de plaatselijke markt (waar ze goeie, Duitse Bratworsten
verkochten), alvorens met de boot terug te varen naar het kamp. De boottocht was
toeristisch maar daarom niet minder geslaagd.Het landschap was uiterst genietbaar en
ook de doorgang door de sluis (die bij de JVG’s wat minder vlot verliep want er was
jawel… file) was een leuke ervaring. Na goed een uur zagen we uiteindelijk de ruïnes
van Bernkastel terug opduiken en meerden we aan vlakbij ons kampterrein.
’s Avonds stond de internationale maaltijd op het programma: Iedereen maakte een
typisch gerecht klaar van zijn land, waarna de rest van het subcamp mocht komen
proeven. Bij ons was het gerecht vol-au-vent met puree, niet echt typisch Belgisch
maar toch zeer lekker als we
onze buitenlandse collega’s
mogen geloven.
Ondertussen genoten wij
van Britse witte bonen in
rode saus met worst, een
pasta mix van Tsjechen (?,
als ik het mij nog goed kan
herinneren) en nog vele
andere exotische gerechten.
Na het eten en de afwas,
mocht iedereen nog eens vrij
in het kamp rondlopen om
in de andere subcampen de
sfeer en de aroma’s van hun
maaltijden te gaan
opsnuiven. Zo zat ons veel te korte weekend er jammergenoeg al bijna op.
De zon was er opnieuw vroeg bij deze morgen, dus stonden ook de Zwaluwen al
vroeg paraat om ons minikamp op te kuisen. Alvorens daaraan te beginnen, gingen
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we eerst naar de slotceremonie gaan zien. Daarin werd iedereen bedankt voor zijn
deelname en werd de kampplaats van volgend jaar bekendgemaakt: Wellerlooi in
Nederland. Schrijf ons maar al in, zag ik iedereen denken. Er werd ook
bekendgemaakt welk subcamp dit jaar het mooiste, tofste, sfeervolste,… subcamp
was en u raadt het nooit: het was ons eigenste subcamp 3! Allee opla, nog ne keer
prijs voor de Zwaluw. Bij het vertrek zouden we daarvoor een prachtige
“Conservation Badge” ontvangen. Het kamp afbreken in een winning mood ging dan
natuurlijk nog vlotter dan gewoonlijk en zo tegen de middag was alles gepakt en
gezakt. In het zonnetje genoten wij dan van de laatste uurtjes in Bernkastel. Maar
zoals aan alle mooie liedjes, kwam ook aan dit liedje een einde want de bus was daar
en voor we het goed en wel beseften zaten we opnieuw richting Gent. Op de tonen
van “Biezebaaze” met meezingers als “scheetse, loetse, bolleke, zoetse” en “ge zijt
een kalf, ge zijt een kieken” vloog de tijd voorbij en als bij toverslag stonden wij
plots terug in Wondelgem. In sneltempo werd alles dan uitgeladen en vertrok
iedereen terug naar huis, druk vertellend aan de mama en de papa welke avonturen ze
daar allemaal beleefd hadden.
Het was een beetje een beetje een sprong in het ongewisse dit Intercamp, maar na dit
uiterst geslaagd weekend denk ik dat dit zeker voor herhaling vatbaar is. Schrijf nu al
maar in jullie agenda: Pinksterweekend 2009, Wellerlooi Nederland!
Voor de rest zou ik ook nog Gibbon, Baribal en Forel willen bedanken voor de
logistieke steun tijdens dit Intercamp. Danzij hen viel er een pak werk van de
schouders van de leiding. En als ze braaf zijn dit jaar, mogen ze volgend jaar ook mee

Tot volgend jaar!
Uw sterreporter,
Gedreven Hert
(Toen nog) Takleider VG’s
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Stam
Alles begon op vrijdag 1 augustus 2008. Ons
jaarlijks en langverwachte Grootkamp was
aangebroken. Eerst alles inladen van op ons
terrein in Wondelgem, dan richting ADJ om
onze huurtenten en zo konden we dan goed
gepakt en gezakt naar Lommel Kattenbos.
Daar aangekomen alles uitladen en
traditioneel wordt eerst het stafkamp
rechtgezet want ’s avonds wordt er al
gekookt voor onze hongerige voorkampers.
Normaal is het de tweede dag van het
voorkamp altijd bomendag maar wegens een
internationale moto-cross wedstrijd naast
“ons” bos moest deze verlegd worden. Zo
konden alle takken hun tenten rechtzetten,
en wij van de stam de keuken verder
inrichten.
Maandag was dan de bomendag aangebroken. Vol goede moed gingen de
voorkampers het bos in samen met voormalig boswachter Luc. Ondertussen zaten wij
van de Stam niet stil. Er moesten voor een 50 tal voorkampers boterhammen
gesmeerd worden en soep gemaakt worden. Tegen het middaguur werden soep en
boterhammen ter plaatste gebracht. ‘s Avonds voor het avondeten was er voor onze
uitgehongerde voorkampers, gyros met couscous voorzien. En smullen dat ze deden.
De woensdag was het de beurt aan de woudlopers. Daar zetten wij ook alles voor
klaar of toch wat het eten betreft. Ondertussen waren Condor, Cotinga (Cootje) en ik
(Kongoni) bezig met een vlaggenmast om onze Zwaluwvlag aan te hangen. We
hebben het simpel gehouden
maar onze vlag hing toch te
pronken. Gibbon en Nyala
hebben
toen
ook
een
hangmatmast gemaakt... Die
avond was het ook de laatste
avond voor de kindjes kwamen
en was het dus BBQ.
Vanavond
nodigden
we
traditioneel enkele vrienden
van de eenheid uit, zoals boer
Fons en zijn vrouw Annie,
boswachter Luc met zijn
vrouw en Koala met haar
partner.
Koala
is
de
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voormalige echtgenote van onze overleden
eenheidsleider Listige Luipaard. Het was voor
ons dan ook een hele eer om haar op bezoek te
mogen ontvangen en haar nog eens te kunnen
zien genieten van de kampsfeer zoals ze die
zovele jaren zelf heeft mogen beleven. Het was
een gezellige avond waar we veel konden
bijpraten. Vandaag is het zover: de kindjes
komen aan, met uitzondering van de Bevers die
de 10de opkomen. Nu koken we voor een 120 tal
kinderen en leiding. ’s Morgens, ’s middags en
s’ avonds wordt er nu voor de JVG’s en VG’s
fourage klaargezet. Ikzelf (Kongoni) werd
daarvoor verantwoordelijk gesteld omdat ik
daar het hele kamp aanwezig was. Zij koken
zelf op een houtvuur en dus kregen zij de
ingrediënten mee per maaltijd. ‘s ochtends:
koffie en filter, beleg en brood, ’s Middags: aardappelen, groenten (die ze zelf nog
moeten schillen en/of kuisen), vlees (om nog te bakken), en dessert. ’s Avonds: soep
(die kregen ze wel klaargemaakt) en brood en beleg. Een dagmenu zag er
bijvoorbeeld als volgt uit voor de kinderen: ’s morgens boterhammen met choco,
melk, koffie of thee. ’s Middags vissticks met tartaarsaus en spinazieaardappelen, als
dessert yoghurt. Voor het 4 –uurtje melk met een superkoek, ’s Avonds
(verse)(tomaten)soep en boterhammen met kaas.
We hebben dit kamp ook eens Dolfijnse pannenkoeken gegeten. Dolfijn is speciaal
afgekomen om ze te maken. En ze waren lekker. De 10de augustus was aangebroken,
dit betekende niet alleen dat de bevers toekwamen maar ook dat het onze bezoekdag
was.
Nu waren er een 130 tal kinderen en
leiding en nog eens een 135 tal ouders,
tantes, nonkels, nichten, neven en noem
maar op. Een heel drukke dag dus voor de
stam. We verzorgden niet alleen het eten
van de kinderen maar er was ook een
BBQ voor de bezoekers met een
uitgebreid groentebuffet. Het weer viel
die dag qua regen best goed mee, het was
enkel een beetje bewolkt. We hadden op
voorhand toch wat shelters gespannen. En
aangezien onze kinderen zelf de afwas
doen deden de ouders dat ook. Tegen 14u
was het dan tijd voor het middagspel en
was het al iets meer opgeklaard.
Ondertussen zetten wij alles klaar voor de
koffie en werd ons taartbuffet opgesteld.
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Het eten was lekker, het spel leuk, ik denk dat we dit een geslaagde bezoekdag
kunnen noemen.
De dag van de Explo was iedereen het kamp uit, behalve wij stammers, wij bleven op
kamp om het min of meer te bewaken. Iedereen was frietjes gaan eten, dus wij
hadden daar ook recht op. Onze Wezel had lekkere stoverij met frietjes voorzien voor
ons. De dag van de overgang kregen we er veel volk bij, leiders(sters) die stoppen
met leidinggeven kwamen de stam vervoegen en zo konden we beginnen met het
onderhouden van de koffers, want deze hadden een nieuw likje verf nodig. We
hadden twee dagen nodig om al de koffers van binnen en van buiten te schilderen.
Als dit alles gedaan was, kwam het einde van het kamp stilaan in zicht en moesten we
al de koffers opnieuw beginnen vullen en de kampen beginnen afbreken.
De tenten die zeker droog moesten zijn bij het inladen werden als eersten afgebroken.
Zo werd ons kamp kleiner en kleiner. Onze kampvuuravond was aangebroken, waar
we konden genieten van zang en sketches. De kindjes gingen naar huis en de VG’s en
leiding bleven achter om al het overige af te breken. Toen was het ook voor ons
definitief tijd om naar huis te gaan. Tot volgend jaar Kattenbos. Het was weer een
goed geslaagd kamp en ik wens dan ook alle Stammers die langs zijn geweest (het
was een op en afloop van stammers) te bedanken voor hun inzet op kamp en ook
tijdens het jaar. DANK U WEL STAMMERS.
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DE KEUKEN OP GROOT KAMP

Verslaggeefster en fotografe ter plaatse:
Kalme Kongoni
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Hier zijn we dan, de laatste belevenissen
van jullie kapoenen als bevertjes.
Nu kunnen jullie de streken van je
bevertje(s) lezen en weten wat we daar
allemaal hebben uitgespookt in het grote bos…

Zondag 10 Augustus 2008
Vandaag is het bezoekdag voor de kindjes die al 3 of meerdere dagen in het bos
rondhuppelen én vandaag komen ook de bevertjes toe. Keeo, Malac en Tic-Tac waren
ongeduldig aan het wachten op de komst van onze kleine prutsjes en eindelijk was het
zover. De 2 grote tenten stonden al recht dus het
enige wat nog moest gebeuren was de bedjes
opzetten en de slaapzak uithalen. Als iedereen
geïnstalleerd was trokken we onze Japanse kledij
aan voor we aan tafel gingen. Voor de ouders
was het bbq en voor de kindjes bollekes in
tomatensaus, maar het af en toe mee snoepen
van de heel lekkere bbq konden we natuurlijk
niet voorkomen. Nadat alle kinderen veel tijd
hadden doorgebracht met hun ouders, familie of
vriendjes begon, jaja, het eenheidsmiddagspel.
Iedereen werd onderverdeeld in 1 van de 5
groepen. De bedoeling was om per groep zoveel mogelijk geld, stukken land en eieren te
verzamelen. De ene speelde het iets serieuzer dan de andere en daardoor ontstond er op
het einde een eiergevecht, meer onder de leiding dan de ouders, maar bij sommige kwam
het kindse toch naar boven en konden het niet laten om
subtiel ook eentje te gooien  Na het eenheidsmiddagspel
was het al gauw tijd om afscheid te nemen van de mama en
de papa, waarbij er soms wel eens een traantje viel.
Nadat de rust was terug gekeerd (  ) toonde Malac ons
nog eens hoe we onze pyjama, slaapzak, deken,.. kortom
hoe we ons bedje moesten maken. Na zo’n actieve dag had
iedereen een reuze honger, dus vlug eten en dan nog wat
spelen voor we in ons bedje kruipen. Toen we bijna gedaan
hadden met eten verscheen Malac met verschillende
gekleurde bolletjes.
De bevertjes wisten zeker dat ze ziek was, maar zij
ontkende dat. Goed, toen we dan allemaal naar de
wasblokken gingen om ons klaar te maken om in ons bedje te kruipen kwam er een zeer
rare persoon. Die deed alles na wat Malac deed. De rara man gaf haar een zwarte
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halsdoek en 5min daarna kon Malac niet meer op haar benen staan. Alle bevertjes hielpen
mee om Malac zonder kleerscheuren naar de genezeres te brengen waar ze haar zeer
voorzichtig in een helende kring legde. De
magische raad luidde als volgt; voor de
gekleurde bolletjes moeten ze om toer op een
donker pad witte magische doekjes zoeken
waarmee ze dan 1 bolletje kunnen
wegvegen. Voor de zwarte halsdoek af te
krijgen moeten ze de volgende vraag kunnen
beantwoorden: ‘Wat kan geen enkele mens
missen?’ ( antwoord is liefde ) Het antwoord
werd gegeven door onze Leon Tack, dank je
Leon!! Amélie Michiels, Marthe Michiels
en Danté Godderis; Malac ging niet
sterven.. Je moest niet bang zijn hoor..
Nu was ze helemaal genezen, ook al ging het stappen in het begin wat moeilijk, met de
hulp van de bevertjes lukte dat zeker. Toen Malac terug zonder hulp kon stappen, was er
grote vreugde en konden we allemaal rustig in ons nestje kruipen. Slaap zacht !!!
Maandag 11 Augustus 2008
Vandaag was het de eerste keer en de laatste keer dat we de schattige slapende bevers
mochten wekken. Effe de benen strekken voor we aan tafel gaan en ons terug inzetten
voor een dag vol belevenissen. Na een kleine was en plas kregen we al vroeg bezoek van 2
Japanners. Ze hebben de Olympische spelen georganiseerd, maar hebben geen atleten dus
vragen ze de bevertjes of zijn niet willen meedoen. Ok, geen probleem en daar gaan ze…
60m sprinten, nog 80m lopen en we zijn er bijna, verspringen. Het is voorbij… Hier
volgen de resultaten :
1. Goud
Michiels Marthe
2. Zilver
Bovijn Seppe
3. Brons
Michiels Amélie
Dit zijn de 3 bevertjes die de sportprijzen hebben gewonnen. Niet omdat ze nu het hardst
hebben gelopen of het verst hebben
gesprongen, maar omdat ze op de
sportproeven over de 3 kampen het
best zijn geëvolueerd. Dus ze
verdienen het wel é…
Van al dat lopen en springen krijg je
honger, je zou voor minder. Na het
lekkere middagmaal had de leiding een
verrassing in petto voor onze kleine
spruiten. We gaan namelijk naar de ..
spannend .. speeltuin! Daarvoor hadden
we ook onze persoonlijke chauffeurs nl
Forel, Baribal, Rob en Kievit…
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Bedankt stam !! Iedereen zat vol energie, zelfs de leiding. Ze stonden allemaal te popelen
om te vertrekken dus even hun aandacht vasthouden was niet vanzelfsprekend. Dan was
het zover, na 5 sec zag je iedereen ergens aanhangen, draaien op de molen, schommelen
op de raarste dingen. Na een half uurke veranderden we eens van speelgebied dus gingen
we richting het kasteel. Degenen die dan wat honger hadden kregen een koekje (eierkoek)
en wat melk of water. Klaar om terug door te gaan. Om half 5 was het tijd om de speeltuin
te verlaten, maar we hadden nog effe tijd om een
groepsfoto te maken. Van de bevertjes en van de
leiding… Nadat we terug gearriveerd waren op het
kampterrein was het dringend tijd voor de handewas,
van kop tot teen. Toen we na het eten dan rustig onze
snoepjes aan het opeten waren in de kantine, versteende
Keeo plotseling na het uitdrinken van een raar drankje.
Er lag een mysterieus briefje bij dat ze moesten roepen
naar Wallie Wasknijper. Die had dat blijkbaar al eerder
meegemaakt en dus moesten we zo snel mogelijk naar
de Vogel in het Kabouterbos die met een soort
liefdesdeken rondliep. Dat moesten we proberen te
bemachtigen. De vogel legde magische eieren met
daarin liefdesstempels. Eens iedereen zo’n stempel had
en het liefdesdeken, gingen we snel terug naar het
stafkamp om onze handjes erop te tekenen. Als alles
gedaan was, moesten we het deken over Keeo gooien. Dat deden we en wonder boven
wonder, na enkele extra knuffels ontdooide Keeo en werd ze terug de oude. Na het
zoveelste avontuur werd het dringend tijd om onze oogjes dicht te doen.. Slaap zacht !!
Dinsdag 12 Augustus 2008
Normaal gezien is het de taak van de leiding om de bevertjes wakker te maken, maar deze
morgen was het omgekeerd. Om 6u was de leiding al ‘klaawakker’. Daar konden we niet
echt mee lachen en na 2 keer te zeggen dat ze een beetje stillekes moesten zijn, kregen ze
die avond geen snoepjes (Achteraf op de trein wel natuurlijk). Vandaag was het een beetje
een speciale dag want het was explo . Dus iedereen sprong in zijn uniform, vulde vlug zijn
buikje (Boterhammen met choco J) en dan was het tijd om onze beentjes te gaan strekken.
Zeker niet te vergeten.. we kregen er vandaag, voor 1dagje, een geweldige leider bij nl
Linsang. Bedankt Linsang  !!De explo was gebaseerd op de foto’s van in Plopsaland,
met daarbij bijpassende opdrachtjes. Die gingen van kabouterliedjes zingen tot een
kledijketting maken, van speciale dingen opmerken aan huizen tot groepsfoto’s maken,
van een boeketje bloemen maken tot frietjes eten,…
Toen iedereen op het eindpunt toegekomen was, had de leiding nog een verrassing voor
onze ‘kleine mannen’. Die hadden ze al van ver zien afkomen, de huifkar!! De volgende
2u zag ik enkel maar gelukkige en lachende gezichtjes, ze straalden allemaal.. Prachtig om
te zien.. We hebben overal gezeten, in de bossen, aan de heide, op straat en elke keer we
iemand tegenkwamen schoten al die handjes omhoog.. Gelukkig dat we den Benjamin
Meersseman en den Danté Godderis mee hadden want die hebben één van onze
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fluovestjes gered, waar niemand minder dan
Malac mocht achterlopen. De verrassingen
waren nog niet voorbij want toen we terug waren
wachtte op de proper gewassen bevertjes een
lekkere bbq, samen met de teerpootje en de
wolven. We hadden alles mooi gepland, bankjes
buiten rond een put waar normaal gezien een
kampvuur zou plaats vinden, maar die plannen
vielen letterlijk in het water. Dus iedereen vlug
vlug in de eettent. We werden allemaal bijna
uitgerookt door de bbq die ervoor stond onder
een party – tentje, maar iedereen vond het een schitterende dag en had genoeg gegeten. Nu
werd het wel tijd voor in onze nest te kruipen. Slaap zacht !!
Woensdag 13 Augustus 2008
Je raad het of niet, maar alweer moesten we de bevers niet wakker maken. Nu volgt er wat
we elke dag doen: turnles en een lekker onbijt, vooraleer we begonnen met de kimspelen
en we een briefje schreven naar onze mama en papa. De kimspelen is een soort techniek
waarop we onze zintuigen testen. En volgens Marthe Michiels rook confituur naar
mosterd, weer iets wat we hadden bijgeleerd vandaag.
Ook vandaag kregen we hulp van een paar teerpoten, wolven en een jonggids die om
verschillende redenen niet mochten zwemmen. Ook bedankt om mee te doen.. De tijd gaat
zo snel voorbij als je je amuseert, dus voor je het weet komen er 2 vreemden ruziemaken,
Ying en Yang. Ying is de vredesbewaarder van de wereld en had de bevertjes hun hulp
nodig om die te herstellen. Een deel van de gasten hoorde bij de
groep van Ying en de andere bij Yang. Ze kregen allemaal een
kaartje met een bepaald cijfer en wie het hoogst had kreeg het
kaartje van de tegenstander. Je raadt waarschijnlijk al wat de
bedoeling was, zoveel mogelijk kaartjes van de tegenstander
verzamelen. Op het einde scheen de stand gelijk te zijn.
Ying en Yang hadden vrede gesloten
en brachten de hongerige kindjes bij
hun leiding, klaar voor het vier-uurke.
Een lekker ijsje kan er altijd bij, niet?
We hadden alleen een klein
probleemke. Onze Baribal had ijsjes
te weinig meegebracht, dus moesten de leiding en een paar
kindjes zich opofferen om een gewone koek te eten. Wat ons
verraste was dat er zich alleen maar bevertjes opgeofferd hadden
en geen teerpootjes of wolven. Toen iedereen ongeveer aan de
helft van hun ijsje zat kwam aan het licht dat de teerpotjes
gisteren ook al een ijsje hadden gegeten. Dus wat deden we dan? De helft van hun ijsjes
aan de bevertjes geven die nog geen hadden gekregen. De leiding mocht dan ook wel eens
een likje geven hier en daar en nu was iedereen tevreden.
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Nu we weer wat energie hadden opgedaan toonde Tic–Tac ons nog eens voor hoe we
onze schoenen moeten vastmaken, ritsen ritsen en knopen knopen. Na het wassen en een
hap volgde er een speciaal verhaaltje met daarbij het passende avondspel
 “De Bevertjes verliezen hun staart”
Elk jaar wordt dit spel gespeeld op de avond voor de overgang (wanneer de bevertjes
groot genoeg zijn om over te gaan naar de Teerpootjes)
De das in hun broek stelde hun beverstaart voor. Ze moesten bij Keeo vertrekken en wat
doen? Een stukje door het donkere bos om vervolgens onder een doek te kruipen en bij
Tic-Tac te geraken. Malac stond tussen de weg van het doek naar Tic-Tac en trok de
Beverstaarten uit. Elke Bever die bij Tic-Tac geraakt had zich bewezen en was nu een
echte Teerpoot. Volgens mij drong het niet echt bij hen door. Tic-Tac vertelde toen ook
dat ze geen leiding meer zou geven en ook Keeo en Malac hadden het wat moeilijk. Na
een groepsknuffel was het dan toch tijd om naar onze tenten te gaan zodat we uitgerust
waren voor de belangrijke dag, morgen. Slaap zacht !!
Donderdag 14 Augustus 2008
Nu was het zover, de ‘belangrijkste dag van het kamp’  Overgang..
Toen de hele eenheid verzameld was en iedereen hun burcht -, nest,- of patrouillekreten
had gedaan, nam Forel het woord..
We begonnen bij de kleinste, bij de bevertjes. Na het vele rekenwerk van de leiding
kwamen de volgende resultaten uit de bus:







Bevertje van het jaar 
Gouden Sportprijs

Zilveren Sportprijs

Bronzen Sportprijs







Lars Hoste
Marthe Michiels
Seppe Bovijn
Amélie Michiels

Er gingen Bevertjes weg, maar daar hield het niet mee
op. Er volgden bij de leiding ook wat veranderingen.
Mara of Tic-Tac verliet de eenheid… We hebben een
prachtig jaar gehad en we (de leiding en de bevertjes)
gaan je zeker missen, dank je voor alles wat je hebt
gedaan en voor de leuke momenten. Er ging er eentje
weg, en er kwamen er 3 in de plaats; dat zijn Saïga of
Regenboog, Reen of Rusty en Munh of Tic-tac. Die
zullen Keeo, Malac en Bulle bijstaan in het scoutsjaar
dat komt. Daar waren we natuurlijk ook meer dan blij mee. Ook een dikke proficiat voor
Malac of Timalia die haar rode linten en haar
woudloper behaalde. De prijsuitreikingen en
weetjes waren nu ten einde dus was het tijd voor
het afscheidslied te zingen en afscheid te nemen.
Iedereen van de leiding had het redelijk moeilijk,
dus het zingen ging niet al te goed. Malac zorgde
dan toch, met wat moeite voor de herkenbaarheid
van het lied. Eens dat achter de rug was, werden
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de bevertjes ontvangen door hun nieuwe tak en ontving de leiding hun nieuwe leidster
(Stern was niet aanwezig op het kamp dus..)
Slaap zacht Teerpootjes !!
Vrijdag 15 Augustus 2008
Eindelijk, de dag waar ze al 2 dagen naar uitkeken (Grapje ) Binnen een paar uurtjes
zagen we de mama en de papa terug, maar eerst wachte hen nog een laatste avontuurtje op
de trein. Terwijl de kindjes aan het spelen waren, zorgde de leiding ervoor dat de valiezen
gemaakt werden, klaar voor het vertrek. Na ons laatste maal in het grote bos in een tent,
gingen we met de auto’s naar het station. Een bedankje voor onze chauffeurs: Linsang,
Forel, Baribal, Rob... Het wachten op de trein duurde niet lang, maar lang genoeg om een
laatste groepsfoto te maken.. Cheese !! De trein was er. We moesten de bagage
meenemen van de kindjes die geen oudere broer of zus hadden. Gelukkig, het zijn kleine
kindjes dus niet overdreven veel gewicht. Ook hadden we vandaag een extra leider,
Lama. Hij was meer dan welkom, voor de sfeer en misschien een klein beetje voor het
helpen dragen ook  Iedereen was uitgeput en een paar konden het dan ook niet laten om
hun oogjes dicht te doen (rara, het zullen geen bevertjes geweest zijn)
Omdat we maar 1min de tijd hadden om uit te stappen en te maken dat alles uit de trein
was, belde Keeo (die op alles denkt) naar één van de ouders om te vragen of ze wouden
helpen uitladen. Alle ouders droegen hun steentje bij, het is nog nooit zo vlot gegaan.
Bedankt aan alle ouders…
Ziezo, het kamp zit er alweer op… Ik hoop dat iedereen een fijne tijd heeft gehad en jullie
gaan het fantastisch doen bij de Teerpotjes…
Ook bedanken wij de mensen die gedurende het jaar en tijdens de kampen hebben gezorgd
voor het lekker eten en het materiaal.
Malac
Wispelturige Timalia
Assistent-takleidster
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Programma Bevertjes september-oktober-november-december
Nu beste bevertjes voor het programma van de volgende maanden neem ik het weer over
van Malac. Jaja een nieuwjaar betekent ook een nieuw programma. De vriendjes van het
woud fluisteren me juist in het oor wat ze de komende maanden in petto hebben voor de
bevertjes. Maar ze vertellen mij maar een heel klein beetje. Hier komt het:

Zaterdag 6 September 2008

Vergadering om 14u00
Vandaag leren we elkaar kennen aan de
hangt van veel spelen. Ook krijgen jullie de
nieuwe leiding te zien

Zaterdag 13 September 2008

Vergadering om 14u00
We gaan vandaag veel spelen en mekaar nog
beter leren kennen.

Zaterdag 20 September 2008

Vergaderin om 14u00
We gaan de dieren eten gaan geven en gaan
spelen in Mariakerke. Iedereen mag brood
mee brengen.

Zaterdag 27 September 2008

Geen vergadering

Zaterdag 4 Oktober 2008

Vergadering om 14u00
Vandaag krijgen we een verhaal te horen van
woud en spelen daar een groot spel op.

Zaterdag 11 Oktober 2008

Vergadering om 14u00
We gaan veel spelen vandaag en wat
techniekjes zien.

Zaterdag 18 Oktober 2008

Vergadering om 14u00
Vandaag gaan we leren hoe we onze tanden
moeten poetsen en onze schoenen moeten
knopen. Breng allemaal tandenborstel mee
en doe schoenen aan met veters. Ook gaan
we veel spelen.

Zaterdag 25 oktober tot 28 oktober: Herfstkamp
Zaterdag 1 November 2008

Geen vergadering
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Zaterdag 8 November 2008

Vergadering om 14u00
De verhalen vertelster komt langs met een
heel mooi verhaal. We spelen daarop een
grootspel en vele andere spelen.

Zaterdag 15 November 2008

Vergadering om 14u00
We gaan gaan spelen in de Blaarmeersen.

Zaterdag 22 November 2008

Vergadering om 14u00
We gaan op stap door sporen te volgen. We
leren zo Gent een beetje kennen.

Zaterdag 29 November 2008

Geen vergadering

Zaterdag 6 December 2008

Vergadering om 10u00
Vandaag komt er iemand speciaal de goede
... We gaan iets heel lekkers maken dat we
achter af gaan verkopen aan de ouders.
Vergeet jullie lunchpakket niet voor jullie
middagmaal.

Zaterdag 13 December 2008

Vergadering om 14u00
De kerst komt er aan en we gaan daar rond
knutsellen. Breng allemaal knutselgerief (
schort, penseel, stift, enz... ) mee.

Zaterdag 20 December 2008

Geen vergadering

Zaterdag 27 December 2008

Geen vergadering

De rest willen de vriendjes van het woud nog een beetje geheim houden tot in het
volgende boekje. Wij vragen aan de ouders om alle kinderen een jas mee te geven en
50cent voor drankje elke vergadering. Ook is er mogelijkheid om een koek te
kopen daarvoor vragen wij ook 50cent. Indien een Bevertje vragen heeft, of niet kan
komen, kan hij/zij altijd bellen naar :

Keeo (Charlotte Clarysse) : 0486/60.02.95
Groetjes keeo
Bever zijn is .......Fijn
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Artikel Teerpoten Groot Kamp 2008
7 augustus
joepie!!!!!
Vandaag mogen de Teerpoten weer op een super mega deluxe kamp vertrekken.En
wel een kamp van tien dagen.
De Teerpootjes moesten ’s morgensvroeg afscheid nemen van hun mama en papa en
op de bus stappen. Dit ging gepaard met de nodige traantjes.
Maar eenmaal de bus om de hoek was en de ouders uit het zicht verdwenen waren,
stonden de Teerpootjes al weer te lachen.
Na een kleine twee uur rijden werden de Teerpootjes ontvangen op het kampterrein
door de overige leiding. Deze leiders en leidsters waren al een week op voorhand
vertrokken op kamp om alles op te zetten. (tenten, constructies,…)
Na een kort maar krachtige siësta mochten de
Teerpootjes hun krachten samenbundelen. Ze
mochten bonnetjes verzamelen om dan ‘strength’,
‘agility’ en ‘intelligence’ te kopen. Dit deden ze
zodat alle Teerpoten sterk, slim en snel genoeg
zouden zijn om de drie Japanse helden te
bevrijden. Na de dikke Japanner verslagen te
hebben en de drie helden bevrijd te hebben
konden de Teerpootjes genieten van een lekker
vieruurtje.
Hierna was het tijd voor het verkennen van het terrein. Tijdens zo’n
terreinverkenning komt de leiding altijd grappige situaties tegen zoals bij het
‘strandje van Malac’. Simon Meykens:’ mag Kaa daar ook komen?’ Kaa:’ ja’.
Simon: ‘ ah ja’ . Want iedereen is toch bevriend met Malac (= leidster bij de
Bevertjes) ?
Kyara De Martelaere vertelde dat haar papa een ‘kook’ is (kok) 
Ook tijdens het avondspel waren er weer grappige momenten. Zo moesten de
Teerpoten Mowgli bevrijden van de Bandarlogs, toen Hathi vroeg aan Bruno De
Vos wat ze met de Bandarlogs moesten doen, antwoordde hij:” eerst mijn veters
knopen en dan aanvallen!!!’
8 augustus
” Opstaan!!!” weerklonk het door het
Teerpotenkamp. Het was Kaa die de
Teerpoten wekte. Met haar turnles verdreef
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ze ook alle sporen van slaap en vermoeidheid.
Na de inspectie kregen de Teerpoten een zeer belangrijke techniek aangeleerd
namelijk: “Eerlijk spel en dasroof”. Hier werd aan de Teerpoten geleerd hoe ze
eerlijk moesten spelen en werden de verschillende tweegevechten die ze kunnen
spelen aangeleerd. Deze varieerden van dasroof tot een krijtstreepje op elkaar’s
schoen zetten.
Hierna werden de Teerpoten verwacht aan tafel om weer van een heerlijke maaltijd te
smullen die gemaakt werd door de stam. Na de siësta waren de Teerpoten getuige van
een ontvoering. En niet zomaar een ontvoering, het was een ontvoering van de
smurfen. Er werden vier smurfen ontvoerd. De Teerpoten zagen dit gebeuren en ze
schoten snel te hulp maar door de regen moesten ze al weer snel terug naar de eettent
vluchten waar ze konden praten en knutselen tot de regen voorbij was. Als de regen
voorbij was mochten de Teerpootjes zich wassen en hadden ze eventjes tijd om de
sketches te oefenen voor op de Kampvuuravond.
De dag ging weer snel voorbij en voor de Teerpoten het beseften was het al weer tijd
om een boterhammetje te eten. Na het eten werden de Teerpootjes bijeen geroepen
om te luisteren naar een griezelverhaaltje van Kigo. En voor een zangles van Hathi.
Hierna was de hele eenheid betrokken bij een ontsnapping van vier gekken. Niemand
gaf hier aandacht aan tot deze krankzinnigen vier leiders doodden. Het hele kamp
stond in rep en roer. Maar toen kwamen er enkele dokters aangesneld en vroegen de
hulp aan de hele eenheid om die gekken te vangen. Maar dit ging niet zomaar. Eerst
moesten ze enkele opdrachten doen. Ze moesten draagberries maken, dwangpakken
aandoen, spuiten verzamelen,… Zo moest Bruno tijdens éen van de opdrachten
een rokje delen met een Verkenner waarop hij zei:” ik snap niet hoe meisjes zoiets
(over de rok) kunnen dragen. Dat zit nu toch niet gemakkelijk!” En volgens Pieter
Verschueren bestaat ‘Oostralië’. Wat wij kennen als Australië. … Altijd plezier
verzekerd met die Teerpoten, zelfs in lastige en moeilijke momenten.
Na de krankzinnigen gevangen te hebben was het tijd om dodo te doen.
9 augustus:
Na een goede nachtrust was het weer tijd voor een ontwakende turnles van Nilghaï
en om 10 uur begonnen de sportproeven. Ik wil eerst
iedereen een dikke proficiat wensen met hun resultaat
want ik heb gezien dat iedereen zijn uiterste best gedaan
heeft maar er is toch maar één winnaar en dat is dit jaar
Ghanima Van Goethem geworden want ze kwam er
maar met één breuk aan de arm en een heleboel
schaafwondjes vanaf. Als zij geen volhouder was … ;-)
Na de sportproeven was het dan etenstijd en mochten de
Teerpoten genieten van een lekkere maaltijd. Na de siësta
werd het geduld en de handigheid van de Teerpootjes
getest door middel van origami. De Teerpootjes moesten
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zoveel mogelijk figuurtjes maken uit papier. Alleen zo kon de boze schaar verslagen
worden. Want Hasami (= boze schaar) vernietigde de origami populatie en de
Teerpootjes moesten een zo groot mogelijk leger van papieren figuurtjes maken om
zo de boze schaar te vernietigen. Hierna mochten de Teerpootjes genieten van hun
dagelijks vieruurtje.
Later op de avond kwam Tarzan hulp vragen aan de Teerpootjes omdat er zich diep
in de jungle zich een plant bevond die alle andere planten kapot maakte.
Dit is een makkie voor de Teerpootjes. Wel moesten de Teerpootjes bosgeesten en
apen trotseren, en ontmoetten ze twee mooie, vriendelijke bosvrouwen (waar de
Teerpootjes niet konden afblijven). Na het verslaan van de plant kropen de
Teerpootjes weer onder de wol om weer flink dodo te doen.

10 augustus:
Joepie!!!!! Vandaag was het bezoekdag. Hier mocht iedereen zijn ouders, vrienden,
liefje,… terugzien en samen een middagspel spelen. Maar eerst moesten de
Teerpootjes hun inspectie doen en kregen ze nog een techniek aangeleerd door Hahti.
Na het eten mochten de Teerpootjes dan eindelijk hun ouders zien. En na een half
uurtje ging het middagspel dan van start. De hele bende (eenheid, ouders, vrienden,
liefjes,…) werden in groepen verdeeld en moesten met hun groep zoveel mogelijk
land veroveren (velden). Een groep verkreeg land door ofwel een andere groep aan te
vallen of door opdrachten of ….
Het middagspel was een heel spannend middagspel, zo spannend zelfs dat
Nilghaï een ei op Kaa haar hoofd
kapotsloeg omdat zij in de laatste
minuten nog een paar velden van
hem had veroverd, zodat hij niet
meer eerste was. En nog eindigde
ze maar tweede. De groep van
Baloe einidigde eerst, dan Kaa,
Nilghaï,
en
...
Na het middagspel was dan weer
tijd om afscheid te nemen van
ouders,
vrienden,
liefjes.
De Teerpootjes mochten zich gaan
wassen om de betraande gezichtjes
weg te spoelen en om daarna een
boterhammetje te eten.
Na het eten luisterden de Teerpootjes aandachtig naar het verhaal van Raksha.
’s Avonds was er een grote quiz. De Teerpoten moesten individueel 40 vragen
oplossen die in een Quizvorm waren gegoten. Deze vragen gingen over de scouts.
Deze varieerden van het jungleboek tot over de verschillende takken binnenin onze
eenheid.
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – SEPTEMBER 2008 TOT DECEMBER 2008
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81 – 9000 GENT

34

Zo werd aan Balder Mervillie gevraagd naar welke tak je overging als je 11 jaar
was. Hij antwoordde:” ik weet niet goed naar welke tak ik zou willen gaan.Ik twijfel
tussen jonggidsen en jongverkenners.’ (haha). Voor ouders die het ook zouden weten:
de Jonggidsen-Jongverkenners zijn één tak, maar de meisjes worden Jonggidsen
genoemd en de jongens Jongverkenners. Ook werd gevraagd welk beroep Mowgli’ s
ouders hadden. Hierop hadden sommigen geantwoord dat ze ‘toeristen’ waren als
beroep… Na meer dan een uur quizzen was het alweer bedtijd voor de Teerpootjes.
11 augustus:
Om kwart na acht stonden de vrolijke en luidruchtige Teerpootjes al te turnen in de
turnles van Raksha. Na de turnles kregen de Teerpootjes een lekker boterhammetje
als ontbijt.
Na het ontbijt was er kattewas en inspectie. Vandaag was een het een hele belangrijke
inspectie want het was grote kuis. Dit betekent dat alles uit de tent word gehaald en
de tent en bedden en valiezen volledig uitgekuist worden. Want na vijf dagen kamp
werd die al een serieuze zandbak. En ondertussen werd er weer veel plezier gemaakt.
En zeker met ‘Paulien de protmachine’. Want zij kan veel en lange scheten laten.
Paulien Mens kan blijkbaar veel gas opslaan in dat kleine lichaampje van haar ;-) .
En haar spelletje sloeg bij iedereen aan: eerst gaven twee personen High five aan
elkaar, dan een low five, en dan gaven ze pink aan elkaar (pinky) en moest je zo snel
mogelijk tegen elkaar zeggen: ‘ you are stinky’. Dus… ‘high five’, ‘ low five’,
‘pinky’, ‘you are stinky!!!!’ Haha die Paulien toch.
Na de grote kuis was het tijd voor de morele opvoeding. Deze
keer ging de morele opvoeding over “bijgeloof” en het was
weer heel leerrijk. Hierna snel even de handen wassen en dan
aan tafel voor weer lekker en veel eten.
Na de siësta moesten de Teerpoten een Japanse prinses
redden. Deze prinses was ontvoerd door de gevreesde bende “
de Hydra”. Maar voor ze haar konden helpen, hadden ze
kracht nodig. Dit bekwamen ze door een geheim elixer en
Azurieten te verzamelen. Na dit bemachtigd te hebben,
bevrijdden de Teerpoten de prinses en konden ze met een
opgelucht hart en een goed gevoel smullen van een vieruurtje.
De techniek die hierna volgde was sluipen. Nu werd de Teerpoten geleerd hoe ze
moesten sluipen, hoe ze moesten letten op de techniek zelf, maar ook op achtergrond,
kledij, geluid,… Daarna eventjes een wasje doen om dan te kunnen genieten van een
leuk verhaaltje van Kaa en een kleine zangles van Hathi.
Deze avond gingen de Teerpootjes vroeg in hun bed omdat er morgen een lastige dag
zou aanbreken.
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12 augustus:
Om 8 uur werden de Teerpootjes gewekt. Vandaag moesten ze zich bewijzen in de
jaarlijkse explo die de Teerpoten maken! Dit is een zeer prestigieuze tocht die de
Teerpoten trachten te voltooien
onder de haviksogen van de leiding.
Het is de bedoeling de tocht zo snel
mogelijk af te leggen zonder dat er
fouten worden gemaakt. Rond 10 uur
was iedereen al de baan op. Maar
wat bleek: niet elk nest had de juiste
weg gevonden… Foutjes die in de
tocht geslopen waren… zoals een
foto van de omgeving die niet op de
juiste plaats op de papieren stond. …
sorry daarvoor. En net als de
Teerpoten aan het einde van hun
krachten zaten kregen we uitzicht op de frituur Njam Njam. Daar konden wij
genieten van een heerlijk pak friet met mayonaise of ketchup met een stukje vlees of
voor de vegetariërs iets zonder vlees. Allemaal hebben we er ons buikje rond gegeten.
Na het eten meldden wij de Teerpoten dat we deze middag naar de speeltuin gingen.
Dit was één van ’s werelds beste speeltuinen ooit!!! Wij hoorden meerdere “hoera”
kreten maar dan volgde het staartje  zij moesten daar wel zelf naar toe stappen.
Toch zagen zij dit zo goed als allemaal zitten. En na een kleine pauze vertrokken we
weer per nest naar de speeltuin. Vaak heeft de leiding moeten horen hoe moe de
Teerpootjes wel waren, maar eenmaal de speeltuin in zicht konden we een “pijnlijke”
grimas in het gezicht zien omslaan in een super glimlach en een ‘joepie we zijn er !’
Aangekomen bij de speeltuin
mochten de Teerpoten doen wat ze
wouden; natuurlijk binnen de mate
van het mogelijke en onder de
begeleiding van leiding. In de
speeltuin waren we wel niet alleen.
Zo kwamen wij daar ook de Wolfjes
tegen waarmee we dan uitbundig
samenspeelden. Jammer genoeg
komt er aan alles een einde. Zelfs aan
de leukste speeltuin van de hele
wereld! Dit keer werden we
teruggebracht met de auto’s van de
stam of van de andere leiding. Aangekomen in het kamp konden we ons wat
verfrissen en konden we nieuwe kleren aandoen want op explo dragen we ons
scoutsuniform zodat iedereen ons zou herkennen vanwaar we komen. Want wij zijn
de ‘zwaluwen van Gent’ en dat zullen ze in Limburg wel geweten hebben! Nu we
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onze nieuwe kleertjes aan hadden was het tijd voor alweer een nieuwe verrassing 
barbecue of bbq (voor de modernen onder ons). Hier konden wij alweer onze buikjes
volsteken met lekker eten. BBQ’ers van dienst waren Linsang (Verkennerleiding ) en
Hathi. Linsang kwam ons vergezellen daar hij wegens blessures niet verder op
vierdaagse kon met zijn tak. Net na het eten begonnen de eerste verschijnselen van
vermoeidheid zich kenbaar te maken op de lieve gezichtjes van de Teerpootjes. Wij
lieten ze dan ook vroeger slapen omdat ze er een zeer lastige dag op hadden zitten.

13 augustus:
De Teerpootjes werden ’s morgens wakker gemaakt door de lieve zachte stem van
Ko.
Bij de turnles zagen we nog allemaal slaperige kopjes maar die verdwenen vlug na de
turnles van Kaa. Na het ontbijt maakten wij bekend dat we deze middag zouden gaan
zwemmen. Iedereen dolenthousiast. Dus maakten we ons dan ook vlug klaar om te
vertrekken. Deze verplaatsing maakten wij met de trein.
Aangekomen in Overpelt stapten we naar het zwembad en daar konden we genieten
van een lunch die we hadden meegekregen van het tijdelijke thuisfront. Als iedereen
zijn lunch ophad konden we naar binnen gaan om onze zinnen te verzetten. Dit
zwembad waar wij reeds twee jaar naartoe gaan is werkelijk een paradijs:
warmwaterbaden, bubbelbaden, stoombad, golfslagbad, groot zwembad,
wildwaterglijbaan, enzovoorts !!! Hierbij konden we dus ook genieten van WARM
water! Dit heeft iedereen deugd gedaan want op het kampterrein hebben we enkel
koud water dus maakten we daar allemaal meer dan nodig gebruik van. In het
zwembad had je een wildwaterbaan en daar durfden alleen de moedigste in … al zeg
ik het zelf (Hathi). In het grote zwembad had je ook een hindernissen-parcours op het
water. Deze was zeer moeilijk over te steken omdat we moesten lopen op een
drijvend luchtkasteel en zoals men wel weet zakt dat in wanneer je er over loopt. Zo
beleefden we uren pret … ! Maar ook hier kwam een einde aan.
Nadat iedereen zich weer had aangekleed konden
we genieten van een superlekker 4-uurtje. Dan
was het tijd geworden om de trein terug te nemen
en naar het kamp te stappen. Als we bij het kamp
waren ruilden we ons uniform voor onze
speelkledij om dan nog wat onze sketch te
oefenen.
Na het eten hadden we een zangles van Hathi &
Kigo die de Teerpootjes het liedje ‘Mee mijne
vlieger’ probeerden aan te leren. U hoort hier
volgend jaar meer van.
’s Avonds snelden we Peter Pan en Wendy ter
hulp. Elfje Tinkelbel was vergiftigd door
UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – SEPTEMBER 2008 TOT DECEMBER 2008
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81 – 9000 GENT

37

kapitein Haak! De teerpoten trokken mee op avontuur en konden via een heks aan
toverstof geraken om Tinkelbel terug gezond te maken. Tinkelbel beloofde toen om
Wendy terug naar haar ouders te brengen en zo nam Wendy dan ook afscheid van
Peter Pan en zijn wereld waar kindjes blijven spelen en nooit oud werden …
14 augustus:
Dit is de dag waar iedereen eigenlijk een beetje naar uitkijkt. Maar die ook gemengde
gevoelens met zich meebrengt… het was overgangsdag!
Hierbij werden talloze prijzen uitgereikt en werden de namen bekend gemaakt van de
Teerpootjes die overgaan. Je voelde ’s morgens de spanning bij het ontbijt.
Om 10 uur was het dan zover: … alle scouts-mensjes werden samengeroepen op de
grote vlakte waar de “overgang” kon beginnen.
Onze éénheidsleider nam het woord en begon aan zijn verhaal. Hierbij maakte hij aan
iedereen duidelijk dat hij het zeer leuk vond dat we nog altijd met zooooo velen
waren. Hij legde ook uit dat tijdens het jaar de leiding puntjes gaf aan de kinderen als
zij iets behaald hadden, heel hard hun best gedaan hadden of altijd meegeweest waren
op kamp enzovoort…
Nadat de Bevers hun prijzen in ontvangst hadden genomen was het tijd aan de
Teerpoten. Waarop Raksha het woord nam. Eerst werden de sportprijzen bekend
gemaakt. Brons: Robin Vercauteren, zilver: Tobias Haeck en met goud………
Arne Stroo (grijze broer).
Nu volgde de belangrijkste prijs … de Teerpoot van het jaar. We zagen alle
gezichtjes kijken naar Raksha en dan zei ze zijn naam. Maar eerst even melden dat
alle Teerpoten superhelden zijn, maar toch kunnen wij maar 1 jongen of meisje
belonen die zich een gans heeft ingezet, het voorbeeld toont, altijd wil helpen, alle
kampen meemaakt,… Maya De Muynck werd derde, Jacobe Haeck nipt tweede
maar de winnaar was……………………………………………………Stroo Arne.
Een heeeeeeeeeel dikke proficiat van alle leiding en hopelijk doe je zo voort.
Normaalgezien krijgt Arne Stroo 2 grijze pelsjes op zijn uniform die hij dan het hele
jaar door kan dragen bij de Teerpoten maar aangezien hij overging naar de wolven
(ooooooooooh wat jammer) moesten wij de eerste in rij nemen die wel bij de
Teerpoten bleef. Die noemen we dan ‘grijze broer’. En voor dit jaar is dit Simon
Meyskens. Waarop de leiding hem ook een hele dikke proficiat wenste.
Na de prijsuitreiking moesten wij ook melden welke Teerpootjes weggaan naar de
wolven en dit jaar zijn dat geworden: Megane De Boever, Bruno De Vos, Maya De
Muynck, Mona Ghyoot, Jacobe Haeck, Tobias Haeck, Sam Hostens, Elena Le
Blon, Sara Meus, Arne Stroo, Pieter Verschueren en Marle Verhaeghe.
Natuurlijk komen er vanuit de Bevertak ook nieuwe Teerpootjes bij dit jaar en wij
heetten hen dan ook welkom in ons nest.
Nu dat alle kindjes ingedeeld waren werd het tijd dat we de nieuwe leidersploeg
bekend maakten. Aan het hoofd als nieuwe takleider Zorgeloze Saki, met zijn

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – SEPTEMBER 2008 TOT DECEMBER 2008
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81 – 9000 GENT

38

helpers Intimiderende Yak (Hathi), gemakzuchtige Cholo (Nilghai), Bescheiden
Tokeh(Kigo) en overgekomen van de Verkenners Gevatte Indri.
Met spijt in ons hart moesten wij afscheid nemen
van Smeulende Toepaya (Ko) en Onzekere Oribi
(Raksha).
Zij hebben beslist de eenheid te
verlaten. Zelf zullen zij ook alle Teerpootjes missen
maar zoals eerder gezegd: aan alles komt een einde.
Natuurlijk zullen we hen nog zien op kaasavonden
en op kamp enz als stamleden. En dan hadden we
ook nog Kieskeurige Cataras (Kaa) die weggaat
maar niet uit de eenheid. Zij gaat naar een andere
tak, namelijk de JVG’s. Aan haar veel moed gewenst.
WE ZULLEN JULLIE MISSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wij willen ook nog melden dat we een nieuwe eenheidsleider hebben namelijk
Oprechte Baribal
Wij zullen hem dan ook steunen door dik en dun zoals wij altijd gedaan hebben bij
Grappige Forel
Nu alles op zijn pootjes was terecht gekomen werd het tijd dat we er een leuke
namiddag van gingen maken, maar eerst smulden we een lekker middagmaal van de
beste stam uit de hele wereld.
Tijdens het middagspel werden de nieuwe Teerpootjes
verwelkomd tijdens het middagspel. Natuurlijk mocht de
nieuwe leiding hier niet aan ontsnappen. Na talloze
proeven hadden we iedereen opgenomen in ons midden
BEHALVE onze nieuwe takleider Saki. Die was jammer
genoeg nog niet aanwezig want die kwam later wegens zijn werk. Maar die krijgt zijn
doop nog op herfstkamp dus iedereen zeker terugkomen.
Ondertussen hadden we ons gewassen en gegeten en kantine gekregen dus daarna
was het tijd om een avondspel te
spelen. Er speelde zich wel iets zeer
raars af. Tijdens de andere
avondspelen was zowat iedereen
een beetje bang maar dit avondspel
was anders. Hier zagen we dat de
oudere Teerpootjes zich ontfermden
over de nieuwe Teerpootjes, vooral
Robin Vercauteren en Balder
waren hier helden in. Tijdens het
avondspel moesten de Teerpoten
een goede heks meehelpen om
allemaal opdrachtjes doen.
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Het was dan tijd geworden om te gaan slapen. De leidersploeg heeft zich alvast super
geamuseerd deze dag en wij hopen dan ook dat we jullie in september weerzien.

15 augustus:
Het was weer vroeg dag bij ons want om half negen zitten
wij reeds aan de ontbijttafel.
Na het ontbijt gingen we onze inspectie maken en namen
we een kattenwas. Tegen die tijd was het al bijna middag.
In diezelfde ochtend hoorden wij vele verhalen over hoe
leuk het wel was bij de Wolven van de oudere Teerpoten
waarop de overige Teerpoten dan stoeften dat zij hier veel
leukere dingen gemist hadden.
Na het middageten zagen we dat er boven ons kampterrein
een superzon scheen. Waarop ons middagspel, onze
traditionele teerpotenloop, letterlijk in het water viel!
Uiteindelijk heeft het spel zo een goede 10 minuten
geduurd. Er waren namelijk 2 tikkers in het spel die je
konden tikken met een waterballon. Natuurlijk bleef het niet bij tikken. Dit mondde
uit in een super groot watergevecht waarbij
iedereen iedereen nat maakte. Natuurlijk
mochten onze slachtoffers van dienst Ghanima
en Maya De Munck (Ghanima wegens gips en
Maya wegens hoofdwonde) niet nat worden. Dit
is ook gelukt…enkel zij waren achteraf nog
droog … ;-) en onze Ko die nog in staat moest
zijn om een hondenwasje te kunnen geven.
Als onze boterhammetjes op waren kregen we
nog een zanglesje en een verhaaltje
voorgeschoteld. Hierna brak het avondspel weer aan…
We moesten een tocht maken door sprookjesland. Onder begeleiding van mega Cindy
en de heks Bernadette. Bij mega Cindy
moesten we ook een liedje zingen en het
klonk zo: ‘est ne vugel est ne vlieger, nie da
est nieje ! Tes mega Cindy die goan den
hiemel ziet!’ Man man man dat was lachen
geblazen…! Zo vervolgden we onze
sprookjestocht met nog veel plezier en leute
tot wanneer we in ons bedje lagen.
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16 augustus:
Vandaag zagen we het einde al naderen.(oooooooooooooh wat jammer) Dus het werd
tijd om een paar constructies en tenten af te breken. Terwijl een paar leiders dit deden
kregen de Teerpoten even vrije tijd om te doen wat ze wouden in het bos. Natuurlijk
binnen de mate van het mogelijke.
’s Middag konden we genieten van
vissticks mmmmmmmh. Na het
middageten genoten we van een
lekkere siësta en speelden we een
middagspel waarbij iedereen moest
dasroven tegen elkaar. Er vielen
ook slachtoffers. Ditmaal niet bij
de Teerpoten maar bij de leiding.
Kigo had wat meer ervaring maar
dat kon niet op tegen de flitsen van
Chikaï. Hij plaatste een aanval
maar in plaats van dat hij de das
uittrekt, grijpt hij verkeerd en pakt
hij in de middel van Kigo. Die dan met een piepstemmetje zei dat hij zich bezeerd
had.
’s Avonds was het tijd voor een avond zingen, dansen en lachen rond 2 supergrote
vuren. Leiders Saki en Linsang verzorgden de gezellige avond. Ons Teerpotenact
was weer geslaagd en ook de andere takken brachten mooie sketches naar voor.
Nadat de schemering al lang was gevallen was het tijd om in ons bedje te kruipen.

17 augustus:
Deze ochtend zou de laatste worden voor de Teerpootjes want
vanmiddag zouden ze huiswaarts keren. Dus stonden we op om
8 uur om op tijd aan onze turnles te beginnen. Als iedereen
goed wakker was konden we met z’en allen lekker gaan
ontbijten voor de allerlaatste keer dit kamp. Als het ontbijt rond
was gingen we allemaal onze valiesjes klaarmaken, klaar voor
het vertrek van deze middag. We speelden nog enkele spelen in
de voormiddag tot aan het middaguur. Na het eten namen we
nog een korte siësta en dan was het moment aangebroken om
voor de bus te verzamelen en het het afscheidslied te zingen.
We zagen hier en daar toch een traantje maar ja dat hoort erbij.
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Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we allemaal met een glimlach kunnen
terugkijken naar de mooie momenten die we samen op kamp beleefd hebben en de
iets mindere laten we gewoon ver weg zinken.

Veel liefs van uw reporters van dienst
Kigo & Hathi
Bescheiden Tokek & Intimiderende Yak
Bij deze neem ik het als takleidster nog even over. Het is inderdaad een prachtig
kamp geweest, al zeg ik het zelf. De band tussen de Teerpootleiding was nog nooit zo
sterk als op het afgelopen kamp. Ik verlaat dan ook zonder enige wrok of wat dan ook
deze tak waar ik toch 10 jaar lang in gestaan heb en kijk met veel plezier terug op
mijn vele jaren als leiding.
Mij zal je af en toe nog wel eens zien opduiken tussen de stam: op vergaderingen,
feestjes of kampen…we zien wel! Dus kindjes en ouders, vrienden en leiding…wij
zien elkander nog weer!
Ik geef dan ook graag de fakkel door aan een jonge leider die voortaan het
takleiderschap op zich zal nemen. Zorgeloze Saki is nu de nieuwe takleider van de
Teerpoten. Het ga je goed. Veel succes !
Onzekere Oribi

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – SEPTEMBER 2008 TOT DECEMBER 2008
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81 – 9000 GENT

42

Programma okt. – nov. – dec. 2008
4 oktober:
10h00: We gaan met de teerpoten richting Blaarmeersen om de laatste zon of de
eerste regendruppels van het jaar mee te pikken. Niettemin, deze uitstap komt met
tevredenheidgarantie.
Vandaag leren we ook de 10 jungledieren. VERGEET HET KAMP NIET TE
BETALEN !!!
MEEBRENGEN: € 0,50 voor cola
Regenvest
Tramkaart of € 1,60
11 oktober:
14h00: Vandaag krijgt de leiding zonder Junglenaam, eindelijk de naam die hij
verdient en voor de rest leren we onze belofte, wet en leuze. VERGEET JE KAMP
NIET TE BETALEN !!!
MEEBRENGEN: € 0,50 voor cola
18 oktober:
14h00: Vandaag herhalen we nog eens de 10 jungledieren die we 2 weken geleden
hebben geleerd en voor de rest ravotten we tot we niet meer kunnen.
MEEBRENGEN: € 0,50 voor cola
   25 tot en met 29 oktober: HERFSTKAMP   
1 november: Geen vergadering
8 november:
14h00: wat komt er eigenlijk tussen het beginspoor en het eindspoor? Dat komen we
vandaag te weten. En als we alle spoortekens kennen, wagen we ons de stad in voor
een heuse sporentocht.
MEEBRENGEN: € 0,50 voor cola
Regenvest
15 november:
14h00: Wij trekken naar ons terrein in Wondelgem om een groot spel te spelen in het
Wondelbos.
MEEBRENGEN: € 0,50 voor cola
Regenvest
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22 november:
14h00: Vandaag blijven we nog eens in de Muze. Planning: spelletjes, spelletjes,
spelletjes, cola en spelletjes. JOEPIE.
MEEBRENGEN: € 0,50 voor cola
29 november: Geen vergadering
6 december:
10h00: Hoog bezoek vandaag, want er komt een goede man met een witte baard op
bezoek. En hij heet niet Kerstman… Eerst doen we Vlaamse kermis, daarna kiezen
we een cadeautje en drinken we chocomelk.
MEEBRENGEN: Glimlach
13 december:
14h00: Hoog bezoek vandaag, want er komt een goede man met een witte baard op
bezoek. En hij heet niet Sinterklaas… Laatste vergadering van het jaar, we gaan
vandaag knutselen met als thema kerstmis.
MEEBRENGEN: € 0,50 voor cola
Warme mantel of dikke trui
Ziezo, dit is het programma voor de komende maanden. Als je niet kan komen naar
de vergadering, gelieve te verwittigen op 0494/77.34.69 of op
zorgeloze_saki@gmail.com
Wontolla
Slock Willem-Jan
Zorgeloze Saki
0494/773469
Takleider Teerpoten
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Verslag Groot Kamp Wolven 2008
Dag beste ouders, wolfjes en al wie dit verslag ook leest. Het Groot Kamp is iets
waar iedereen naar uitkijkt en ik mag zeggen dat we dit jaar weer van een zeer
geslaagde editie kunnen spreken.
Donderdag 7 augustus
Nadat alle valiezen ingeladen waren in Wondelgem, konden we vertrekken naar ons
vertrouwde terrein in het kattenbos. De rit verliep zeer vlotjes en in de middag stond
onze leiding de 27 wolfjes op te wachten en iedereen had er duidelijk veel zin in om
er weer een schitterend kamp van te maken. De wolven waren onder de indruk van de
zithoek, de leiding had namelijk een grote schommel gemaakt en de wolven zouden
er gans het kamp nog plezier aan beleven. Nadat de wolven hun uniform hadden
ingewisseld voor wat gemakkelijkere kledij overliep Akela nog eens enkele regeltjes.
Veel rusttijd hadden de wolven niet na het middageten want de rust werd verstoord
door twee japanners, één uit Hiroshima en één uit Nagasaki. Hun geboortestad was
gebombardeerd met een atoombom door de Amerikanen en de beide steden waren
met de grond gelijk gemaakt, er bleef helemaal niets meer over. De wolven waren
van plan om de steden te helpen heropbouwen. Maar er heerste wel wat concurrentie
tussen beide steden. De japanners wouden van hun stad de grootste maken.
Uiteindelijk bewees de groep die Hiroshima heropbouwde de sterkste. Op het einde
van het spel kwamen we de Amerikanen tegen die de steden hadden vernietigd en de
wolven gingen ze eens een lesje leren. Rozan Michiels nam het voortouw: onder het
motto klein maar dapper ging ze als eerste recht op haar doel af.
Na een lekker vieruurtje konden de
wolven eens tonen hoe behendig
ze waren. We gingen
touwklimmen. Het is niet voor
iedereen weggelegd om vlotjes
naar boven te geraken, maar
Merel Stroo bewees dat het zeer
goed mogelijk was. Ze schoot als
het ware de lucht in.
's Avonds schrapen we steeds onze
kelen met een halfuurtje zangles.
Iedereen deed dolenthousiast mee.
Enkele wolven veranderden de
zithoek in een ware dansvloer.
Vooral de danspasjes van René Rombouts en Vic Tack sprongen in het oog. Zij
deden het voor en de rest deed mee.
Na wat snoepjes was het tijd voor Mijnenveger. Iedereen kent het spelletje van op
zijn computer en in real-life bleek het ook een zeer aanstekelijk spelletje. Het idee
was wel iets anders, in plaats van de bommen te ontwijken moesten de wolven nu alle
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bommen zo snel mogelijk weten te vinden. Het was zeer spannend maar snel was het
al tijd om te gaan slapen. Wat kan de tijd toch vliegen.
Vrijdag 8 augustus
Wakker worden is niet voor iedereen een makkelijke taak. 's Morgens zitten er nogal
wat slaapkopjes in de zithoek. Gelukkig dat de turnles bestaat, iedereen is in 1 2 3
weer een pak fitter. In de morgen kregen we enkele techniekjes voorgeschoteld.
Terwijl Phao de wolven leerde hoe ze een sporentocht konden maken, mochten de
wolven elkaar 'bestrijden' met dasroof onder het toeziend oog van Chil. De wolven
leerden enkele trucjes hoe ze hun tegenstander te slim af konden zijn. Voor degene
die gisteren niet aan de beurt konden komen: zij mochten nu eens tonen hoe snel ze
een touw op konden klimmen.
De wolven mochten vandaag ook eens hun sportieve kant laten zien, namelijk bij het
lopen. Er bleken echt enkele kleine atleten bij de wolven te zitten die echt mooie
tijden neerzetten.
Met een middagmaal achter
de kiezen en een
verkwikkende siësta waren
de wolven bereid om twee
psychiaters te helpen die op
zoek waren naar een gekke
konijnendokter. De gestoorde
arts wou meer konijnen
kweken en dat op een zeer
rare manier: hij vormde
mensen om tot konijnen.
Blijkbaar had hij al een
slachtoffer gemaakt en de
wolven verklaarden de jacht op de dokter voor geopend. Zijn schuilplaats, waar de
gijzelaar zat, werd snel gevonden maar die werd zwaar bewaakt. De enige manier om
er binnen te geraken was de bewakers om te kopen. Ze hadden blijkbaar een zwak
voor geld, wortels en zaagmeel. Uiteindelijk hadden de wolven alles en kon de
gijzelaar bevrijd worden en de gekke dokter veilig opsluiten.
De honger weer gestild met een natje en een droogje gingen we een potje megabal
(voetbal zonder al te veel regels) spelen. De leiding speelde mee met de meisjes en
het werd een zeer mooie match. Hoogtepunt: Chil schopte de bal richting doel maar
miste. Gelukkig kwam de bal terecht op het hoofd van Judith Parker en zonder dat
ze het wist had ze een goal gemaakt.
's Avonds werd de ganse eenheid verstoord door een vreemd tafereel. In elke tak
werd er een leider neergestoken en ontvoerd. Iedereen verzamelde in het stafkamp en
daar lagen de neergestoken leiders. Blijkbaar hadden een paar slechte zotten onze
leiders neergestoken om ze ook slecht en zot te maken. Gelukkig verschenen er
enkele dokters op het toneel die ons konden helpen. We moesten de ingrediënten
voor een geneesmiddel bij elkaar gaan halen. Toen we ons terug naar het kampterrein
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begaven waren de slechte zotten daar samen met onze leiders. Gans de eenheid vloog
erop om ze te overmeesteren en na het toedienen van de medicatie waren onze leiders
weer de oude.
Zaterdag 9 augustus
Opstaan, opstaan, weer een nieuwe
dag. Dat niet iedereen even snel
wakker wordt bewees Sven
Demuynck: hij had zijn broek
omgekeerd aangetrokken. Na de
inspectie zetten we de
sportproeven door met de
disciplines hoog- en verspringen.
Vooral bij het hoogspringen
hielden sommige wolven er nogal
vreemde manieren van springen op
na. Dino dook met het hoofd eerst
over het touw. Zeer spectaculair maar spijtig genoeg telt zo'n sprong niet. Kedist
daarentegen bleef maar op haar achterwerk vallen bij elke sprong en bij Francis
trokken zijn sprongen eerder op acrobatische trucjes dan iets anders. Niettemin had
iedereen zeer goed zijn best gedaan en hieronder staat er nog een klassement:
<10 jaar

10 jaar en ouder

Hoog Cato Dambre
Lore Wouters
Judith Parker

98 cm
83 cm
83 cm

Hoog Francis Verkinderen 98 cm
Luka Mann
93 cm
Merel Stroo
88 cm

Ver

2,73 m
2,50 m
2,39 m

Ver

Cato Dambre
Kedist Coppejans
Dino Coppens

Francis Verkinderen 3,20 m
Luka Mann
2,92 m
Pepijn Verscheure
2,60 m

In de middag kwamen twee karateka's naar de wolven toe met een uitdaging: wie van
de wolven is de beste krijger? De bedoeling was om een zo hoog mogelijke band te
behalen. Iedereen begon met een witte band en uiteraard was het de bedoeling zo
dicht mogelijk bij de zwarte band te geraken. Hiervoor moesten ze opdrachten
voltooien bij de sensei. Spijtig genoeg had niemand de zwarte band bereikt maar de
wolven kwamen toch al aardig in de buurt.
Wat later leerde de leiding de wolven hoe je een kruissjorring moest leggen.
Sjorringen zijn zeer belangrijk want bijna alle constructies die we maken blijven
staan door stevige sjorringen. Dus als de wolven het sjorren goed onder de knie
hebben, kunnen ze met touw en hout heel wat mooie dingen maken. Iedereen deed
een goede poging maar soms durfde die wel eens te mislukken. Vic Tack had zijn
takken eerder versierd dan gesjord maar hey, alle begin is moeilijk.
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's Avonds vertelde Baloe een verhaal, the Highlander. Werkelijk alle wolven waren
onder de indruk van het spannende relaas.
Wat later hoorden de wolven gehuil. Blijkbaar was een weerwolf in de buurt en die
had een van onze leiders ontvoerd. De wolven weten al wat van de duistere wezens
en kwamen er snel bij dat deze wezens niet snel ten onder gingen. We gingen dus op
zoek naar zilverkogels, wijwater en kruisen om eens en voor altijd met het beest af te
rekenen. De leider ontsnapte ook zonder al te veel verwondingen en we konden weer
rustig gaan slapen.
Zondag 10 augustus
Weer een nieuwe dag, bezoekdag. Akela maakte de slaperige wolven wakker met
wat gymnastiek. Toen we aan de ontbijttafel zaten, begonnen de eerste ouders al toe
te komen. Iedereen mocht eens naar zijn ouders toe maar daarna ging het gewone
kampritme weer door. De wolven zorgden er tijdens de inspectie voor dat de tentjes
er piekfijn uitzagen voor mama en papa. Terwijl Forel de ouders een rondleiding gaf
door het kamp kregen de wolven een morele opvoeding. Zo kunnen de wolven hun
zegje eens doen over een actueel onderwerp. Baloe was deze keer afgekomen met het
onderwerp van energie. Wat kunnen we doen om energie te besparen? Dat was de
grote vraag. De wolven kwamen er al snel bij dat je met kleine stappen al een groot
verschil kunt maken.
Tijdens de middag mocht
iedereen dan zijn ouders weer
opzoeken, wat later begon het
grote spel. Gans de eenheid
werd in vijf grote groepen
verdeeld en elke groep kreeg
een aantal gebieden op de
grote kaart van Japan
toegeëigend. De bedoeling
was om met je groep zoveel
mogelijk gebieden te
veroveren en heer en meester
in Japan te worden. Daarvoor
moesten eerst legers getraind
worden en dat kon natuurlijk niet zonder geld. De ouders deden erg hun best om
samen met hun kroost zoveel mogelijk geld binnen te brengen. Ook de onderlinge
gevechten om gebieden te veroveren waren zeer spannend. Op het einde van het spel
bleken de ploegen aan elkaar gewaagd maar toch won de ploeg van Baloe met een
kleine voorsprong op de rest.
Tegen het avondeten waren bijna alle ouders naar huis gekeerd en was het al bijna
weer tijd voor het avondspel. Maar eerst konden de wolven nog wat griezelen met het
verhaal van Chil.
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De aarde werd overspoeld door zombies die uit waren op mensenvlees. Enkele
mensen die verschanst zaten in een grote winkel moesten het gevecht aangaan met de
monsters...
Als de wolven verzameld staan aan onze ingangspoort, hoorden ze plots geknal en
zagen ze flitsen en rook verschijnen. Uit de rook kwamen drie marsmannetjes die een
zeer vreemd stemgeluid hadden. Het leken net kwakende eenden. De wolven vonden
het wel grappige wezens en meenden het goed met hen te vinden. Maar dan kwam
Wacko Jacko, een zotte ufoloog, op het toneel en joeg de wezens weg. Hij zei dat de
marsmannetjes helemaal niet zo vriendelijk waren als ze eruit zagen. De wolven
geloofden de man maar nauwelijks maar ze gaven hem toch een kans. Jacko had
videomateriaal dat bewees dat ze onze horde wouden vernietigen. De wolfjes waren
uiteindelijk overtuigd en ze moesten een manier vinden om de wezens af te maken.
Blijkbaar waren de wezens allergisch aan een bepaald muziekje. Ze trokken naar Big
Al die hen het liedje aanleerde. Op terugweg naar het kamp troffen de wolven de
marsmannetjes weer aan en ze begonnen uit volle borst te zingen. De wezens konden
het vreselijke geluid niet uitstaan en hun hersenen ontploften. Eind goed al goed.
Maandag 11 augustus
Vandaag mocht Bagheera ons uit dromenland halen en ons wakker schudden met
zijn turnles. Na een sterke brok eten mochten de wolven beginnen aan de grote
inspectie. De tent wordt dan tot in de kleinste hoekjes proper gemaakt en eens goed
verlucht. Alles stond weer netjes.
In de voormiddag kregen we nog enkele technieken voorgeschoteld. Ferao leerde de
wolven de woordjes EISH TMO AUV NDB. Vreemd taaltje niet? Het is eigenlijk
gewoon een ezelsbruggetje om de eerste helft van het alfabet in morse te kunnen
onthouden. Phao leerde hoe je de hulpdiensten moet verwittigen bij een ongeval.
Toen Matthew Wright en Vic Tack een ongeval mochten ensceneren, toonden ze
dat het geen onverdienstelijke acteurs zijn.
's Middags werden de wolven
uit hun siësta gehaald door
een wenend meisje, Toya. Ze
is zo droevig omdat de ouders
van haar vriendje, Yukio,
denken dat ze niet goed
genoeg voor hem is. Daarom
wil Toya zich bewijzen en
vraagt de hulp van de wolven.
In Japan is kunnen koken heel
belangrijk. Daarom gaan de
wolven op zoek naar allerlei
ingrediënten in het bos om er
daarna een lekker potje van te
koken.
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Aangezien de verkenners weg waren op vierdaagse, konden we hun tafelvuur
gebruiken. Iedereen mocht eens het vuur aanwakkeren, een pot op het vuur zetten,
wat hout op het vuur smijten. Na een tijdje koken hadden we een stevige portie
noedels, een grote pot rijst en groene thee klaargemaakt. De wolven smulden er ook
van hartelust van op de Japanse wijze, met stokjes dus. Helemaal niet makkelijk,
Gaely De Boever slaagde er bijna niet in het eten tot haar mond te brengen.
Wat is een wolf zonder een beetje kennis te hebben van de natuur? Daarom ging
Akela met de ganse horde op pad door het bos en leerde de wolven kennis maken
met allerlei verschillende planten, struiken en bomen.
Na het avondeten deze keer geen avondspel, maar een grote quiz. De wolven mogen
dan eens hun kennis over het jungleboek en de scouts eens tonen aan de leiding. Wie
een vraag juist beantwoordde kreeg geld om snoepjes te kopen dus iedereen deed zijn
uiterste best. En zoals elk jaar staat de scoutsquiz garant voor enkele grappige
antwoorden:
 Dino Coppens dacht dat de péage voor ons kookt op kamp in plaats van de
vt's.
 Jana De Boever sloeg zowat gans de jungle door elkaar. Volgens haar was
Bagheera een leeuw en Raksha, de moeder wolf, een tijger.
 Op de vraag wie de scouts had opgericht (om volledig te zijn het is Robert
Stephenson Smyth Baden-Powell) antwoordde Maarten Depoortere 'Baudem
Paus' en Jana De Boever wist te vertellen dat het 'Beer Pauwel' was.
Toch kreeg iedereen genoeg snoepjes naar binnen gewerkt en konden we met een
volle buik gaan slapen.
Dinsdag 12 augustus
Het was zover, vandaag gingen we op explo,
steeds één van de hoogtepunten op het kamp. De
wolven verkennen dan per nest de mooie stad
Lommel. Rond tien uur vertrok het eerste nest op
pad met Ferao. Zoals elk jaar is de bestemming
van de explo een frietkot dus dat is een extra
stimulans om goed door te stappen. Chil had
zelfs moeite om Jana De Boever bij te houden.
Ze liep voortdurend op kop en nam de rest van
haar nest mee op haar snelle tempo. Arthur
Warmoes wist wel op te merken dat Jana op
zonne-energie werkte. Telkens als de zon
verdween achter een paar wolken leek ze trager
te stappen.
Tijdens de tocht krijgen de wolven enkele vragen
voorgeschoteld over de omgeving. Af en toe
krijgen we dan een leuk antwoord te horen. Dino
Coppens dacht namelijk dat de kerk van
Lommel 1500 meter hoog was. Een zeer ruwe gok. Na een eindje stappen zagen we
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plots een bord met de woorden Njam Njam erop. Joepie, het frietkot is in zicht,
eindelijk konden we onze buikjes rond eten. Dat sommige wolven enorm veel zin
hadden in frietjes was wel duidelijk. Liesl Van Gele en Lore Wouters deelden een
jumbo pak (stel u een groot pak frieten voor en dan driemaal zo groot). Vooral Liesl
wou kost wat kost het pakje leeg eten, en ja na een half uur was er geen kruimeltje
meer in de grote bak meer te bespeuren.
Het was helemaal nog niet de tijd om terug te keren naar ons kampterrein, dus gingen
we richting de grote
speeltuin om er wat te
ravotten. Trekpleisters waren
de nieuwe gigantische
schommels. Je kon werkelijk
superhoog schommelen op
die dingen, scheef
schommelen was wel minder
aangeraden want zo waren
Phao en Luka Mann bijna
tegen elkaar gebotst.
Een uurtje of twee later was
het tijd om terug te keren.
Raoul Rombouts zat wel
wat verveeld. Zijn petje was nergens te bespeuren en hij had heel de speeltuin
vergeefs afgezocht. Toen hij bij de leiding kwam zeggen wat er aan de hand was,
bleek dat zijn petje gewoon in de kap van zijn jas was gevallen.
Na een stevige wandeling richting kampterrein was het tijd om wat uit te rusten.
Vanavond geen avondspelen of enge verhalen, maar brood en spelen in de vorm van
een BBQ. Jammer genoeg gooide het slechte weer wat roet in het eten, maar de
leiding wist de eettent snel om te toveren tot een heuse partytent. Onder leiding van
Bagheera danste gans de horde de macarena. Iedereen was behoorlijk moe van al het
stappen en dus kropen we iets vroeger dan normaal onder de dons.
Woensdag 13 augustus
Deze morgen haalde Phao de
wolven uit dromenland. Veel
uitgeslapen gezichtjes, maar
toch een paar slaapkopjes die
na de Phao's fitness weer
helemaal wakker waren. Een
lekker ontbijt en een inspectie
later was het alweer tijd om
het kampterrein te verlaten.
We gingen namelijk gaan
zwemmen. Dus iedereen vol
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goede moed naar het treinstation om de tsjoek-tsjoek richting Neerpelt te nemen.
Voor het zwembad aten we eerst nog wat en dan raasde iedereen naar binnen. Dit was
geen gewoon zwembad. Er is een supermegacooldemaxwijze wildwaterbaan waar
elke wolf wel dertig keer afgaat. Op het water stond ook een 20 meter lang
springkasteel waar je overheen moest klauteren om tot het einde te geraken. Iets wat
helemaal niet zo gemakkelijk was als het leek, want slecht een handvol wolven
geraakte er. Verder was er ook een sauna, een stoombad, een bubbelbad en een
golfbad. Voor iedereen wat wils. En niet alleen de wolven amuseerden zich te pletter,
ook het kind in de leiding kwam weer naar boven en beleefde superveel pret. Na twee
en half uur zwemmen zagen onze handen er niet alleen gerimpeld uit maar was het
ook tijd om uit het zwembad te gaan.
Terug in het kampterrein mochten de uniformen weer uit en mochten we naar het
avondmaal stappen. Deze avond stond het avondspel in teken van de wolven die
overgaan naar de jongverkenners/jonggidsen. De oude wolven moesten verschillende
opdrachten doen omdat ze de horde gaan verlaten en ze slaagden hier zonder al te
veel problemen in. Weer tijd voor een lange nachtrust want het beloofde morgen een
drukke dag te worden.
Donderdag 14 augustus
Het opstaan gaat soms niet
zo al te vlot maar Baloe
kreeg alle wolven wel
voldoende wakker voor deze
drukke dag, de overgang. In
een grote U-formatie
verzamelden we met gans de
eenheid voor de poort van de
jonverkenners/jonggidsen en
we lieten Forel aan het
woord. Op deze dag wordt
duidelijk wie overgaat naar
een andere tak, wie een prijs
krijgt voor de sport, wie grijze broer wordt, wie welp van het jaar wordt, enz. Het is
een dag van afscheid van de oudste wolven en verwelkoming van de oudste
teerpoten.
Eerst werden de wolven in de bloemetjes gezet:
De wolf die gedurend het jaar de meeste vooruitgang boekte bij de sportproeven
krijgt de gouden sportmedaille. Dit jaar hebben deze wolven het meest hun best
gedaan:




Goud:
Zilver:
Brons:

Arne Bovyn
Maarten Depoortere
Johanne Parker

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – SEPTEMBER 2008 TOT DECEMBER 2008
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81 – 9000 GENT

52

De wolf die op vergadering het meest aanwezig is, wiens uniform steeds piekfijn in
orde is, die het best meedoet bij de spelen en ga zo maar door wordt beloond met de
titel 'Welp van het Jaar'. En dit jaar is dit Merel Stroo geworden. Proficiat!
Verder kiezen we ook steeds een Grijze Broer of een Grijze Zus. En dit jaar mag
Cato Dambre zich Grijze Zus noemen.
Verder kunnen de wolven ook een aantal technieken afleggen en zo sterren en badges
behalen. Het mooiste dat een wolf op zijn hemd kan naaien is het teken van de
zilveren wolf. Daarvoor moet je je twee sterren behalen en maar liefst drie badges en
dit jaar zijn er weer drie die zich hebben bewezen.



Eerste ster: Arthur Warmoes
Zilveren Wolf: Merel Stroo, Yanne Mortier, Luka Mann

Zoals elk jaar nemen we van enkele wolven afscheid en dit jaar zijn dat:











Gaely De Boever
Luka Mann
Yanne Mortier
Johanne Parker
Andreas Spileers
Van Gele Liesl
Francis Verkinderen
Pepijn Verscheure
Arthur Warmoes
Matthew Wright

We zullen jullie zeker missen maar zoals het liedje zegt: Dit is geen vaarwel, mijn
vriend. Eens zien wij elkander weer.
We mogen dit jaar natuurlijk ook heel wat nieuwe wolfjes in onze groep opnemen:














Pieter Haeck
Jacobe Haeck
Maya de Muynck
Bruno De Vos
Megane De Boever
Mona Ghyoot
Tobias Haeck
Sam Hostens
Elena Le Blon
Sara Meus
Arne Stroo
Pieter Verschueren
Marle Verhaeghe
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Welkom en er staan jullie drie superleuke jaren bij de wolven te wachten.
Tijdens de middag mochten de nieuwe wolven hun eerste middagspel spelen met
gans de horde, namelijk Japanse Cluedo. Er was een moord gepleegd en de wolven
moesten proberen aanwijzingen te verzamelen om te weten te komen wie de moord
had gepleegd, met welk wapen en waar. De wolven haalden de beste detective in hen
naar boven en gingen op onderzoek uit. Het zoektalent van de groep van Merel Stroo
bleek uitstekend, want ze slaagden erin om als eerste de moordenaar te ontmaskeren.
Na een verkwikkend vieruurtje gingen we een potje baseballen. De meeste waren al
blij als ze het kleine balletje al konden raken maar toch zagen we ook enkele
voltreffers die recht in het bos verdwenen. De home-runs waren niet schaars.
's Avonds was het tijd voor een verhaaltje. Phao vertelde het verhaal van een gezin
dat 5 maanden lang in een afgelegen hotel moest wonen als conciërge. Na een tijdje
begon de vader zot te komen en wou hij plots zijn vrouw en kind afmaken. Er volgde
een spannende achtervolging: de vader met een bijl in zijn hand die zijn kroost
achtervolgde. Maar eind goed al goed. Mama en zoon kunnen ontsnappen en de
gestoorde vader bleef moederziel alleen achter.
De nachtrust van de wolven werd alweer eens verstoord door twee orgaanhandelaars
die twee wolven kidnapten om de jonge niertjes uit hen te snijden en te verkopen
voor grof geld. Jonge nieren zijn veel meer waard dan die van volwassenen. De
wolven moesten daarom naar het politiekantoor om informatie in te winnen.
Blijkbaar moesten de wolven op zoek naar adrenaline want hun gekidnapte vriendjes
verkeerden in shock. Zodra we die hadden gevonden spoedden we ons naar de
schuilplaats van de orgaanhandelaars. De wolven door het dolle heen vloerden de
schurken, die net op het punt stonden de nieren weg te snijden, en dienden de
adrenaline toe aan de wolven die er wonderwel goed bovenop kwamen.
Na een lange dag als deze was een lange nachtrust nodig en dus kroop iedereen in
zijn knusse slaapzak.
Een paar overgekomen teerpoten en één wolf hebben hun wolfje die dag behaald:







Kedist Coppejans
Arne Stroo
Pieter Haeck
Jacobe Haeck
Maya de Muynck
Bruno De Vos

Een superdikke proficiat.
Vrijdag 15 augustus
Chil kwam de bende wakker maken en we zaten nog eens voor de ontbijttafel.
Aangezien het einde van het kamp stilaan dichterbij kwam, begon de leiding al met
het afbreken van de poort. Iets waar we een ganse dag voor hadden gewerkt lag in 5
minuten in puin. De wolven mochten ook de handen uit de mouwen steken en de
kleinere bomen wegdragen, echte krachtpatsers zijn het.
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Het weer zat niet echt mee op het kamp, maar
vandaag speelde de zon geen verstoppertje
achter de wolken. Hiervan moeten we
profiteren dachten we. Tijd voor wat
waterspelletjes dus. Wat een rustig spelletje
moest worden mondde al snel uit in een waar
watergevecht. De waterbalonnen vlogen in
het rond en werkelijk iedereen werd van kop
tot teen nat gemaakt.
Zelfs de leiding werd niet gespaard door de
wolfjes. Luka Mann ging een stapje verder.
Water was voor haar niet leuk genoeg, dan
maar een handje modder op Phao en Hathi
gooien dacht ze. Dan moet ze natuurlijk ook
de gevolgen dragen, Luka werd op haar beurt
getrakteerd op een modderbadje, maar geen
erg, het schijnt heel goed voor je huid te zijn.
Graag gedaan.
Iedereen weer droge kleren aangetrokken en gezeten in de zithoek. Tijd om de
kampvuuravond voor te bereiden. Elk nest moet dan een mopje vertellen om de rest
wat te entertainen. Maarten Depoortere, Matthew Wright en Vic Tack bleken de
grootste moppentappers van de bende, er kwam echt geen stoppen aan. Keuze te over
dus: elk nest koos een van de beste moppen en we konden wat beginnen oefenen.
Een avondmaal achter de kiezen en wat later waren we weer bezig met een zangles.
De eerste zangles van het kamp had Phao de wolven “Hava Nagila” aangeleerd een
Russisch (of zo klinkt het toch) liedje. Maar blijkbaar heeft Chil er een hartgrondige
hekel aan. En elke zangles maar opnieuw zetten de wolven het lied in als ze Chil ook
maar zagen aankomen.
De voorlaatste avond beloofde weer een vol suspense te worden. Na de zangles
werden de wolven opgeschrikt door geweerschoten. Voor ze het wisten kwam er een
louche type af op onze takleidster, Akela en wers ze meegenomen. De wolven waren
niet snel genoeg om de man in te halen, maar vonden wel een walkie-talkie op de
grond. Ineens hoorden ze een grauwe stem. De man die Akela had ontvoerd was net
ontsnapt uit de gevangenis en had drie eisen. Werden die niet ingewilligd, dan
dreigde hij ermee de vingers van onze lieve Akela af te snijden. De wolven zagen
geen andere keuze en gingen opzoek naar geld, een vluchtauto en een vliegtuig om
Akela niet in stukjes terug te krijgen. Doorheen de walkie-talkie werden de
dreigementen steeds ernstiger. De wolven waren blijkbaar niet zo bang, doorheen de
walkie-talkie smeten ze allerlei verwijten naar het hoofd van de ex-gevangene. Nadat
alle eisen ingewilligd waren, werd er een afspraak gemaakt om een uitwisseling te
houden. Akela voor het geld, de auto en het vliegtuig. Fair trade. Dat ze in de
Limburg traag spreken is alom bekend, maar blijkbaar is de Lommelse politie ook
tergend traag. Pas drie uur na de ontsnapping van de man waren ze hem weer op het
spoor gekomen en ze konden de smeerlap weer achter slot en grendel steken. De
wolven sprongen op Akela, zelden zoveel opgeluchte gezichtjes gezien.
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Zaterdag 16 augustus
Vandaag was het de
voorlaatste dag en dat wou
zeggen dat alles met de
grond gelijk moest gemaakt
worden. De zithoek ging in
een oogopslag tegen de
grond, alleen de driepikkels
zorgden voor nogal wat
moeilijkheden maar
uiteindelijk ging alles tegen
de vlakte. Ook de tenten van
de wolven gingen een voor
een neer. Waar moesten ze
dan slapen? Wel in de supergrote materiaaltenten is er plaats genoeg voor alle wolven
en dus mochten ze één avond gezellig allemaal samen slapen. Na de afbraak speelden
we nog een hoop spelletjes en al gauw zaten we weer op onze vertrouwde plek achter
de tafel.
Na de siesta kwamen twee Russische geleerden naar de wolven toe met de vraag om
hen te helpen met een wetenschappelijk experiment. Iedereen stemde in maar het
werd snel duidelijk dat de Russen geen goede bedoelingen hadden. Ze waren een
bom aan het maken om Japan plat te smijten. De wolven staken hier uiteraard een
stokje voor en de wereld was weer een klein beetje veiliger.
In de namiddag was er generale repetitie van alle moppen zodat deze avond iedereen
goed kon lachen. En dat gebeurde ook de grappen en grollen van de wolven bleken
goed in de smaak te vallen bij de rest van de eenheid. Zoals elke kampvuuravond was
deze editie weer supergezellig, de vt's en de verkenners hadden twee gigantische
kampvuren gemaakt en iedereen zat lekker warm onder een dekentje uit volle borst
mee te zingen. Nog een natje en een droogje en de laatste avond van het kamp kwam
op zijn einde. Nog één nachtje in een veldbed.
Zondag 17 augustus
Voila het is gedaan, het kamp zit er weer op. Tien dagen vol amusement en dolle pret,
maar aan alle liedjes komt een einde. En ik mag zeggen dat het een super happy end
was. Tien dagen lang hebben we blije gezichtjes gezien, elkaars grappen en grollen
gehoord, spelletjes gespeeld, onze buikjes rond gegeten, en ga zo maar door. Een zeer
geslaagde editie.
Maar toch moet ik enkele mensen bedanken. Een kamp staat niet zomaar recht, we
hebben geen kaboutertjes die het eten klaarmaken en geen duizendpoot die alles in
orde brengt. Zonder de lekkernijen van de vt's, het harde werk van de
eenheidsleiding, de werking van de leidersploegen zou een dergelijk kamp niet
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mogelijk zijn. Daarom wil ik iedereen van harte bedanken voor de inzet en het
enthousiasme waarmee jullie je ding hebben gedaan!
Phao aka Schuchtere Albatros
Assistent-takleider
Programma Wolven komende maanden

Na 7 jaar verlaat Baloe (Tagoean) ons om zijn capaciteiten en interesses verder
te ontplooien als takleider bij de Verkenners-Gidsen. Zijn Wolvenjaren waren
plezant maar Baloe wilde zich nu meer toeleggen op technieken – en
badgenwerking. Bedank Baloe! We gaan u missen!!

Programma wolven
Wat brengen jullie ELKE week mee?
•
•
•
•
•

een donkere regenjas
50 eurocent voor de cola
een tramkaart of € 1,60
het mowgliboekje
Als de vergadering om 10u begint, moeten jullie ook een lunchpakket meebrengen.

Zaterdag 13 september:
14u tot 17u30
Aangezien er veel nieuwe wolfjes zijn overgekomen houden we nog een
kennismakingsvergadering. Voor degene zonder wolfje herhalen we nog even de
teerpooteisen.
Zaterdag 20 september:
14u tot 17u30
Vandaag horen we van Akela het eerste deel van het verhaal van Mowgli en verder gaan we
een hoop spelletjes spelen in Wondelgem.
Zaterdag 27 september:
14u tot 17u30
Deze week geen scouts want de leiding gaat zich bijscholen in de Ardennen
Zaterdag 4 oktober: 10u tot 17u30
Met de trein naar Oostende, tsjoeke tsjoeke tuut. Bij mooi weer kunnen we een frisse duik
nemen in de zee en we zullen een toertje maken in de go-karts.
Vergeet zeker jullie lunchpakket niet en 10 euro, de overschot wordt op het einde van de
vergadering terugbetaald.
Zaterdag 11 oktober:
14u tot 17u30
De grote Raad der Maneschijn is aangebroken: op deze belangrijke vergadering kiezen de
welpen een junglenaam voor de nieuwe leiding. De nesten worden ingedeeld en de
nestleiders of nestleidsters worden aangesteld.

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – SEPTEMBER 2008 TOT DECEMBER 2008
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81 – 9000 GENT

57
We frissen ook nog eens onze teerpooteisen op en voor de ouderen leren we hoe je moet
omgaan met een telefoon.
Zaterdag 18 oktober:
14u tot 17u30
Kaa staat in het middelpunt van de belangstelling. Naast een verhaal met haar in de
hoofdrol, leren we ook de dans van Kaa.
Breng een tramkaart of centjes mee.
Zaterdag 25 oktober tot en met 29 oktober
Ja, ja het eerste kamp van dit scoutsjaar staat voor de deur. De leiding heeft haar best gedaan
om een leuk programma samen te stellen. We hopen dan ook dat alle wolfjes mee gaan op
dit super toffe herfstkamp.
Zaterdag 1 november: geen vergadering
Op het kamp hebben we zoveel leuke dingen gedaan dat we nog een beetje moe zijn
en nog wat gaan uitrusten voor de school weer begint.
Zaterdag 8 november:
10u tot 17u30
Is jullie oriëntatievermogen wel nog in orde? Om dat eens te weten te komen gaan we op
sporentocht.
Chil zal ons entertainen met het verhaal van de Vrees in de Jungle.
Vergeet je lunchpakket niet!
Zaterdag 15 november:
14u tot 17u00
Vandaag spelen we een groot spel in de Groene Vallei.
Opgelet deze keer stoppen we een halfuurtje vroeger want deze avond is het spaghetti-avond
Tramkaart en 5 euro meenemen.
Zaterdag 22 november:
14u tot 17u30
We begeven ons op glad ijs.
Zaterdag 29 november: geen vergadering
Zaterdag 6 december:
10u tot 17u30
We krijgen een oude bekende over de vloer, hij is van de boot gevallen en heeft heel wat
leuks mee.
Vergeet zeker je lunchpakket niet

Als jullie om de een of andere reden niet kunnen komen gelieve mij dan te verwittigen.
Tel: 09/3304946
e-mail: shirleydecaluwe@hotmail.com
Hasta la vista!
Akela
Decaluwé Shirley
Onopvallende Karekiet
Takleidster van de wolven
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Groot kamp 2008
Vrijdag 1 augustus
Al vroeg stonden alle voorkampers klaar in Wondelgem om aan het 18 dagen
durende avontuur te beginnen. Met de nodige porties energie en mankracht was de
camion al snel geladen en konden we echt van start gaan richting Lommel. Onderweg
ondervonden we wel wat probleempjes, zoals het superlange wachten in Machelen
(hier lenen wij nog enkele tenten) en het gesukkel van de vrachtwagenchauffeur.
Allemaal goed en wel kwamen we eindelijk toe in ons o zo vertrouwde Kattenbos.
Aangezien we al heel wat vertraging hadden, werd er een tandje bijgestoken voor het
uitladen van de camion. Onze opgelopen schade was helaas niet meer in te halen.
Tegen de avond stonden de meeste tenten in het stafkamp recht, maar was er geen tijd
meer om aan ons eigen kamp te beginnen. Dat was nog een werkje voor de volgende
dag...

Zaterdag 2 augustus
Zoals de traditie het voorschrijft is het de
tweede dag van voorkamp bomendag.
Dit jaar was er een kleine wijziging in
het programma wegens onvoorziene
omstandigheden (de motorcross).
Noodgedwongen werd onze bomendag
verschoven naar maandag. We hadden
dus nog meer dan tijd genoeg om aan
ons kamp te werken. Op ons gemakske
hebben we tentjes en shelters opgezet. Tegen dan was de dag alweer voorbij.

Zondag 3 augustus
De gedachte dat het een rustige dag
ging worden werd al snel verstoord
toen Forel aankondigde dat we voor
boer Fons “een paar dunne boompjes”
moesten neerhalen. Het ging niet veel
werk zijn. Drie uur en 2 übervolle
camions later waren we eindelijk klaar
met Fons zijn “brandhout” te
verzamelen. Uitgeput en lichtjes
gefrustreerd deden we verder aan ons
eigen terrein.
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Na uren van hard en lastig werk was er toch een lichtpuntje in het duister. Ons werk
was zo goed als af, dus konden we gaan zwemmen. Wegens het slechte weer besloot
de leiding om naar het tropisch binnenzwembad in Overpelt te gaan. We hebben ons
daar geamuseerd zeg. Onze dag was toch een beetje goed gemaakt.

Maandag 4 augustus
Eindelijk onze eigen lang verwachte bomendag! Met nog half gesloten ogen en heel
veel pijntjes, begonne we moeizaam aan
een hele lange dag. Alhoewel lang? Tegen
10u was iedereen zo goed op dreef, dat het
tempo serieus werd opgedreven en we ons
aantal bomen al meer dan bereikt hadden
tegen het 4-uurtje. Tevreden gingen we
terug richting ons kampterrein.
Tijd om te bekomen was er echter niet, we
hadden nog juist 2 dagen om al onze
constructies af te werken. En zoals
iedereen wel weet, was de jvg leiding weer
super ambitieus in hun bouwwerken
(reuzenrad, poort en zithoek). We hadden nog heel veel werk voor de boeg.

Dinsdag 5 augustus
’s Ochtends hadden we opeens 5 nieuwe totems! Renée Mortier werd
Scherpzinnige Hinde, Elien Van Hooreweghe werd Hevige Mink, Anton
Eeckhout werd Gewiekste Panter, Gilles Blom werd Sportieve Ram en als laatste
Kobe Demeester werd Inventieve Valk. Een dikke proficiat allemaal.
Vol goede moed begonnen we aan
het werk dat nog voor ons lag. Tegen
alle verwachtingen in maakte het
reuzenrad grote vorderingen (zie het
filmpje op YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=e
NDJ6Y_6v00), wat betekende dat het
tegen het einde van de dag af was.
Met enige hulp van de welpenleiding
hing het rad in no time op. De
zithoek daarentegen verliep heel erg
moeizaam. Na deze dag van hard
werk waren alleen nog maar enkele
basissjorring gedaan. Van een
zithoek was er nog geen sprake. We hadden gelukkig nog een dag (of twee, drie, ...).
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Woensdag 6 augustus
Wat stond er voor vandaag op het programma? Werken, werken en nog eens werken!
Er werd veel gezwoegd en onze zithoek kreeg alsmaar meer vorm (zie het filmpje op
YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=RCJXKsY6aWc). Ondertussen werd
ook de poort en de vlaggenmast recht gezet. Na deze zware dag genoten we nog van
een drankje in de kantine. Vanaf morgen zou het zware werk beginnen.

Donderdag 7 augustus
De dag dat de andere JVG’s kwamen. Nog snel werd de laatste hand aan de zithoek
en poort gelegd. We waren bijna klaar toen we plotseling “de bus is daar” hoorden
roepen door de Lommelse bossen. Na een kleine rondleiding en de uitleg van de
kampregels begon ook voor de “nieuwkes” het harde werk.
Vlijtig begon iedereen aan zijn Pa-hoek. Eettafels, vuurtafels en poorten werden bij
de vleet gesjord. Hier gingen we bijna 10 dagen in leven, dus alles moest stevig zijn
om 10 dagen koken en eten te kunnen overleven.
Gelukkig bestaat een dag bij ons niet alleen uit werken, maar ook uit genieten en
spelen. Dit werd dan ook direct toegepast in het avondspel. De JVG’s kregen elk een
rang. De bedoeling van het spel was om de eerste te worden. Dit kon door iemand
met een hogere rang uit te dagen tot een van de vele kleine spelletjes. Niet iedereen
had veel competitiegevoel, zoals Hinde die in no time 1 van de laatste werd. Na veel
gespeel en misschien ook wat gesjoemel eindigde Valk op de eerste plaats en Panter
op een mooie tweede plaats.

Vrijdag 8 augustus
De dag begon rustig met een turnles gegeven door Lama. Voor velen was dit echt wel
noodzakelijk om wakker te worden.
Nu juist nog een lekker kopje
zelfgemaakte koffie en we konden
er weer in vliegen. Het was de
bedoeling dat alle Pa-hoeken
vandaag af moesten zijn. Vooral de
poorten hadden nogal wat werk. De
Leeuwen maakten een soort van
vliegende trap, de Herten een
ophefboom, de Tijgers een
vliegende balk en de Vossen
maakten “VOS” in hout.
Gelukkig spelen we ook veel ter
ontspanning. Zo moesten de JVG’s in groepjes ’s middags hun ideale man of vrouw
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maken door vragen en opdrachten op te lossen. Ze konden
hun eigen persoon perfectioneren, maar ook andere groepen boycotten met wat ze
maar konden verzinnen. De resultaten mochten er zijn. Na een versterkend vieruurtje
werd er nog even verder gewerkt aan de Pa-hoeken. Na een goeie wasbeurt gebeurde
iets vreemd. Er bevonden zich plotseling drie ontsnapte psychiatrische patiënten in
ons kamp en die namen onze teergeliefde Ooievaar mee. Deze werd dan samen met
nog een paar andere leiders neergestoken. Dit konden we niet zo laten! Met de hele
eenheid vervulden we opdrachten om spuiten, dwangpakken en drankjes te
verzamelen en zo de leiders terug tot leven te wekken en de slechteriken te
overweldigen. Bij dit gevecht vielen toch wel enkele gewonden, gelukkig was het
niets ernstigs. Na dit spannende eenheidsavondspel kroop iedereen vermoeid, maar
toch tevreden in zijn bedje.

Zaterdag 9 augustus
Vandaag zou een lastige dag worden, het was namelijk technische omloop. Een dag
waar techniekenkennis en patrouillewerking zeer belangrijk zijn. De patrouilles lopen
van post tot post waar ze
opdrachten op technieken moeten
doen, zoals morse, E.H.BO. en
dergelijke. ’s Middags wordt er op
een jagersvuur (dus op de grond)
gekookt en als afsluiter van de dag
is er de klassieker: het
commandokoord. Dat is met al het
gerief van de patrouille over een
dik koord gaan, op de juist
aangeleerde manier. Voor
sommigen was dit makkelijker dan
voor anderen. De Jongverkenners
met wat meer armspieren sleepten zich gewoon over het touw (met alle brandwonden
van dien), Adeline Moussaoui deed het in 1x zonder zelf de techniek gezien te
hebben en ook Mulaaz Zilyas toonde zich van zijn beste kantje om het na de 1e
mislukking er toch volledig probleemloos over te raken.
Deze hele technische omloop staat ook nog eens op tijd. Wie de kortste tijd heeft,
krijgt meer punten die meetellen voor Patrouille van het Kamp. Het competitiegevoel
en stress mocht er zeker zijn! Zo veel zelf dat Mulaaz Zilyas zijn hoed 2x vergat op
een post. De winnaars waren uiteindelijk de Herten.
Om deze dag rustig af te sluiten was er ’s avonds een quiz voorzien. Deze werd al na
een uurtje afgebroken omdat de JVG’s wouden gaan slapen. Daar kon de leiding geen
nee tegen zeggen, dus er heerste, een uurtje vroeger dan voorzien, een ongekende
stilte in het JVG-kamp.
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Zondag 10 augustus
Eindelijk was het zover: bezoekdag!! De dag waarop veel kinderen naar uitkeken.
Toch was dit een dag zoals elke andere. ’s
Morgens kregen de JVG’s de techniek EHBO. Ze
leerden hoe ze moeten reanimeren, hulpdiensten
alarmeren en al het andere nodige. Sommige
JVG’s zijn geboren hulpverleners, door andere zou
de leiding liever niet gered worden.
Aangezien de leiding alle aandacht van de JVG’s
kwijt was, mochten ze bij hun ouders gaan. Veel
quality time kregen ze niet, want het middageten
moest nog gekookt worden. Maar niet gevreesd, na
het eten was er nog meer dan tijd genoeg om bij de
familie te zijn. Hier kwam Stijn De Brauwer,
volledig genezen, zich dan bij ons voegen voor de
rest van het kamp.
Sinds een paar jaar hebben wij, de Zwaluw, er de gewoonte van gemaakt om met de
ouders een spel te spelen. Dit jaar werden de ouders en de kinderen in 5 groepen
verdeeld. Het spel speelde zich af in Japan, dat verdeeld was in 60 gebieden. De
bedoeling van het spel was om zoveel mogelijk gebieden te veroveren. Gebieden kon
je veroveren met een sterk leger (die moesten gekocht worden met geld dat te
verkrijgen was via opdrachten). Het was heel spannend van begin tot einde, en de
uiteindelijke winnaars waren de Oda,
onder leiding van Tagoean. Proficiat!
Na dit familiaal tussendoortje ging
het gewone kampleven weer verder
met als verrassing: DROPPING! De
afgelopen dagen werd er al zwaar
gespeculeerd wanneer deze zou
komen. Het was zover, het uur van de
waarheid was aangebroken. Weldra
gingen we weten wie er moedig is en
wie er minder dapper is. Iedereen
hield zich sterk tot wanneer ze
voorbij dat ene beruchte huis in een
eenzaam bos kwamen. Vooral de
Tijgers (Valk, Ernest Eeckhout, Jary De Bosscher, Zowie Mann en Joyce De
Boever) hadden het daar lastig toen plotseling de gsm uitviel, de WT het niet deed en
de honden begonnen blaffen . Al bij al is alles toch nog goed afgelopen, oef… Ook
de Herten (Hinde, Daan Wouters, Charlotte De Boever, Ariadne Warmoes en
Adeline Moussaoui) zagen weer overal pedofielen. Ook dat liep goed af. Toen een
brug moest overbrugd worden schrok Charlotte De Boever zich kapot van Tamarin,
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draaide zich 180° en begon te lopen om zo tegenaan Hinde te botsen. Iedereen
geraakte toch veilig thuis.

Maandag 11 augustus
Uitslapen geblazen! Om 11u werden de JVG’s gewekt. Nog niet helemaal bekomen
van de vorige nacht moesten de JVG’s al aan hun volgende uitdaging beginnen: de
kookwedstrijd. Elke patrouille moest om het best de maaltijd van de dag klaarmaken
voor de leiding. Op het menu stonden boontjes, aardappeltjes en cordon bleu. Niet
alle patrouilles hadden evenveel fantasie of creativiteit. De toppers waren de Herten
en de Leeuwen. Jammer genoeg was bij de Herten het vlees nog half rauw, dit heeft
hen de das omgedaan. De Leeuwen
(Ram, Mulaaz Zilyas, Stijn De
Brauwer, Bram Oosterlinck en
Anaïs Moussaoui) hadden dus
gewonnen met hun overheerlijke
puree. Gefeliciteerd, de leiding heeft
ervan genoten!
’s Middags konden de JVG’s hun
dokterskunsten laten zien in het
alom bekende EHBO-spel. De
JVG’s werden in drie groepen
verdeeld. Om beurt is er een groep dokter, ambulancier of gewonde. Hier komen dan
de grappigste scenario’s voor. Zo had iemand een auto-ongeluk gehad en ontdekten
de ambulanciers een lijk in de koffer. Of een meisje werd aangereden door een
fietser. Deze werd teruggevonden in een boom. Charlotte De Boever toonde dat ze
reanimeren best wel leuk vond, zo ging ze direct voor de mond-op-mond beademing
bij haar zus Joyce De Boever.
’s Avonds was het bekende Prison Break Spel. Alle JVG’s werden opgepakt en
belandden in de gevangenis. De bedoeling van het spel was dat de JVG’s voorwerpen
verzamelden d.m.v. sluipen om te
kunnen ontsnappen. Zo moesten de
cijfers van het cijferslot en een
kniptang bemachtigd worden voor
de ontsnappingsroute vrij te kunnen
maken. Jammer genoeg liep er ook
politie rond, dus zo gemakkelijk
ging het ontsnappen niet. Na de
ontsnapping was het de hoogste tijd
om het bedje op te zoeken. Er stond
ons morgen een zware dag te
wachten. Een goede nachtrust was
dus aangeraden.
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Dinsdag 12 augustus
Deze dag begon al hectisch dankzij Tamarins abstracte turnles. De inspectie verliep
snel om dan eindelijk op wandel te gaan. De explo was begonnen. Het was niet
zomaar een tocht. Alles stond in het teken van tijden en punten. Hoe sneller je ergens
was hoe meer punten je kreeg en hoe verder je op het ganzenbord vooruit kwam. De
Explo werd geteisterd door hevig wisselvallig weer, zo was het om de 15 minuten
stortregen om dan weer geen wolkje aan de lucht te vinden. Natuurlijk was de leiding
er snel bij om hier veel foto’s van te trekken. Traditioneel wachtten er ’s middags
lekkere frieten op ons.
De beste patrouille waren de Leeuwen, die alles uit hun huis haalden om te winnen.
Ze liepen zoveel als ze konden + nog wat, Stijn De Brauwer kon net voor het einde
zelf niet meer.
’s Avonds was er eindelijk tijd om te ontspannen bij een heerlijke barbecue. Dit jaar
uitzonderlijk eens zonder de VG’s die nog op vierdaagse waren. Er was een zeil over
de zithoek gelegd, waardoor iedereen lekker gezellig in een overdakt stuk van de
zithoek kon zitten.

Woensdag 13 augustus
De leiding had voor vandaag een verrassing in petto. Omdat de JVG’s zo goed
gewerkt hadden, wou de leiding eens bekomen met een zwembeurt. Iedereen was
dolgelukkig. Al snel stonden de JVG’s klaar en waren we op weg richting het
tropische zwembad in Overpelt.
Daar konden we genieten van een
wildwaterbaan, een sauna, een
Turks bad, een bubbelbad en
natuurlijk een zwembad. Na veel
gezwem, geravot en geweek was
het tijd om terug naar ‘de wildernis’
te gaan. Naast spelen werd er af en
toe ook eens gesport. Tijd voor
onze sportproeven dus. De JVG’s
sprongen ver en hoog. Tijdens deze
activiteit bewees Ram weer eens dat
hij zijn adjectief (Sportieve) meer
dan verdiend heeft.
Het proper zijn was echter van korte duur. In het avondspel werden de JVG’s
verdeeld in 2 groepen. De bedoeling was de vlag van de andere groep te stelen. Je
kon tegenspelers uitschakelen door ze met een propje neer te schieten met behulp van
echte geweren. De groep van Mink en Ram won de drie spelletjes. Dit spel is
jammer genoeg niet voor iedereen goed afgelopen. Joyce De Boever had na een val
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in het bos een barst in haar voet. Dit zorgde ervoor dat Joyce in de gips zat voor de
rest van het kamp. Een beetje een domper op deze mooie dag.

Donderdag 14 augustus
Overgang, dé belangrijkste dag
op het groot kamp. Een dag van
vreugde en blijdschap maar ook
van afscheid en traantjes. Eerst
was het tijd voor de
prijzenverdeling. Louise Suy
haalde brons in de sportproeven,
Manu Moussaoui zilver en
jawel, Sportieve Ram haalde
alweer goud. Ze kregen elk een
plakkaatje. De Patrouille van het
Kamp, met de beste poort en
winnaar van de kookwedstrijd,
werden de Leeuwen. Zij
mochten elk een prijs kiezen
tussen een zaklamp, zakmes en esbit-vuurtje.1 prijs was niet genoeg voor de
Leeuwen, zij wonnen namelijk ook de titel van Patrouille van de Tochten. Elk kregen
ze er nog een medaille bij, plus de eeuwige roem van de wisselbeker. Dan restte er
nog de belangrijkste prijs, namelijk die van JVG van het Jaar. Het werd heel
spannend, aangezien iedereen van de totemmers evenveel hadden afgelegd. Mink
werd 2e met amper 8 punten achterstand op de 1e: jawel, weeral, Hinde! Zij kreeg een
mooie dolk.
Ook dit jaar waren er tranen in overvloed, vooral bij de meisjes (ook Kea en Mees).
Dit jaar namen we afscheid van Panter, Ram, Anaïs Moussaoui, Hinde, Valk,
Joyce De Boever, Mink, Thibault Goossens en Daan Wouters. Zij gaan over naar
de VG’s. Ook verlaten Tamarin en Beloega de JVG leiding. Natuurlijk
verwelkomen we ook nieuwe JVG’s die van de wolven overkomen. Het zijn er dit
jaar weer een pak: Luka, Pepijn, Arthur, Liesl, Janne, Johanne, Gaely, Francis en
Matthew. Ook Cataras kwam van de teerpoten om de leidersploeg te versterken.
Welkom allemaal!
Na de ceremonie begon voor de negen nieuwkes het grote avontuur van het JVGbestaan. Eerst was er de ervaring van het vuur maken en koken. Tijdens het
middagspel konden ze bewijzen of ze het JVG-zijn waardig zijn. En ja hoor, iedereen
was met glans geslaagd. De bedoeling van het spel was het sterkste leger te creëren
door tegen mensen van een andere groep te vechten en zo geld te verdienen. Elke
groep kon zijn kasteel uitbreiden om zo sterkere legers te creëren. De groep van de
Demonen had uiteindelijk het sterkste leger.
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Diezelfde avond nog konden de JVG’s hun strategische verkoopstalenten tonen in het
opdrachtenspel Kunsthandel. De JVG’s werden in groepjes van 2 verdeeld. Elk
groepje kreeg een startkapitaal waarmee ze schilderijen moesten kopen en eventueel
weer verkopen. De bedoeling was om zoveel mogelijk geld en een zo waardevol
mogelijke kunstcollectie te verzamelen. Via een tactisch spel en sluw denken
kwamen het duo Liesl en Charlotte De Boever op een mooie eerste plaats terecht.

Vrijdag 15 augustus
Hoewel het voor België een rustdag was, ging het voor ons alles behalve een relaxdag
worden. Het was immers tijd om alles af te breken. Naast de afbraak was het ook
eens nodig om na te denken over onze sketches voor de kampvuuravond. De
inspiratie voor goeie grappen was voor sommigen ver te zoeken. Na twee uur
brainstormen en misschien al wat oefening, moest er verder afgebroken worden. Hier
verliet Lama ons echter om te gaan studeren.
Gelukkig bestond de dag niet alleen uit werken en oefenen. ’s Avonds was er een
ietwat, volgens de JVG’s,
ingewikkeld sluipspel. Het doel
van het spel was zoveel mogelijk
hartes (=geld) te verzamelen
d.m.v. rangverschillen en
tweegevechten. Blijkbaar was het
spel niet duidelijk genoeg voor
sommigen zoals Mink en
Mulaaz Zilyas. Na enige tijd
kwam het spel dan toch op gang
en won de groep van Thibault
Goossens.

Zaterdag 16 augustus
Deze dag bestond vooral uit opruimen, afbreken en oefenen voor het kampvuur die
avond. Na een goed middagmaal klaargemaakt door de stam werd na een middag van
afbraak weer haastig geoefend voor the big night. Iedereen voelde al lichtjes de
zenuwen komen, maar hield zich sterk voor de groep . Met het avondmaal achter de
kiezen was het tijd voor een uitgebreide wasbeurt. Voor de laatste keer dit kamp het
lekker koude water tegemoet gaan. Lekker verfrissend! Achter het wasgebeuren was
het zover: VUURKAMP! Euhm, KAMPVUUR hé Anaïs Moussaoui!
Met de das op het hoofd vervoegden de JVG’s de rest van de eenheid en schaarde ze
zich rond twee vuren. Vuur, vuur, VUUR!!! En ja, de kampvuuravond is begonnen.
Na het sprookje van de teerpoten en de hilarische grapjes van de wolven, was het tijd
aan onze JVG’s. Ik moet zeggen: proficiat jongverkennerkes en jonggidskes! Jullie
hebben dat héél goed gedaan… Achter enkele lachwekkende lollen van de VG’s was
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het tijd om het avondlied te zingen en dan in ons bedje te kruipen om er morgen voor
de laatste keer stevig tegen te gaan.

Zondag 17 augustus
Iedereen stond op met dezelfde gedachte: vandaag naar huis! Snel het ontbijt nuttigen
en dan de laatste tenten afbreken, valies maken en terrein opruimen. Na het laatste
middagmaal was er snel nog tijd voor een evaluatie af te nemen. Dan was het zover:
valiesjes op de bus en het vertrek naar huis. Er werd nog vlug het afscheidslied
gezongen en leiders/leidsters namen afscheid van ‘hun’ kinderen. Na veel gezwaai en
kushandjes vertrok de bus onverbiddelijk richting Gent…
Nog 1 belangrijk puntje: MERCI aan Forel en zijn twee blauwkes, de stam en alle
andere mensen die het kamp weer schitterend hebben geleid! En natuurlijk ook aan
de VG’s en andere leiding die aan de vuren stonden en de twee presentatoren.
Je verslaggeefster ter plaatse
Correcte Mees
hulpleidster JVG’s

Programma JVG’s september-oktober-november-december
Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te geven
aan Lama (yoerilens@gmail.com of 0494/45 21 88)
Zaterdag 06/09/08

Vergadering van 14u00-17u30
Vandaag is het de eerste dag van het nieuwe scoutsjaar.
We delen de patrouilles in en we spelen heel veel kleine
spelen.

Zaterdag 13/09/08

Vergadering van 14u00-17u30
We gaan naar Wondelgem en maken de koffers van het
groot kamp. De nieuwtjes zien wat je moet doen om
jongverkenner te worden Natuurlijk gaan we heel vele
kleine spelen geven.

Zaterdag 20/09/08

Vergadering van 14u00-17u30
We leren vandaag hoe we met een stafkaart moeten omgaan
en waar we moeten op letten. Voor diegene die kunnen
breng je kompas en roemer mee.
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Zaterdag 27/09/08

Geen vergadering

Zaterdag 04/10/08

Vergadering van 10u00-17u30
We gaan op tocht in een prachtig natuurgebied, zorg voor
verse kousen, kaartleesmateriaal en een regenjas. Vergeet
ook je lunchpakket niet!

Zaterdag 11/10/08

Vergadering van 14u00-17u30
We zien het eerste deel van de techniek EHBO + veel
kleine spelen

Zaterdag 18/10/08

Vergadering van 14u00-17u30
We leren wat we zoal kunnen doen met een touw en spelen
hierover vele spelen… laatste week om te betalen voor het
herfstkamp!

Herfstkamp van zaterdag 25 oktober tot woensdag 29 oktober 2008
Zaterdag 01/11/08

Geen vergadering.

Zaterdag 08/11/08

Vergadering van 10u00-17u30
We gaan naar Wondelgem waar we leren hoe we moeten
sjorren en spelen daar een groot spel. Lunchpakket +
tramkaart

Zaterdag 15/11/08

Vergadering van 14u00-17u00
Vandaag leren we hoe we de hoogte van een boom moeten
inschatten of hoe breed een beek is als we die moeten
overbruggen. Ook leren we onze persoonlijke maten om te
helpen bij het schatten….
Natuurlijk spelen we ook heel veel spelen…

Zaterdag 22/11/08

Vergadering van 14u00-17u00
We spelen heel veel kleine spelen. Iedereen die kan mag
zoveel mogelijk afleggen als hij/zij wil

Zaterdag 29/11/08

Geen vergadering.

Zaterdag 06/12/08

Vergadering vanaf 10u00-17u30
Sinterklaas vergadering: iedereen brengt een cadeautje
mee.We gaan schaatsen, dus verplicht: handschoenen,
eventueel een muts e.d + 5€. De best verklede sinterklaas
mag het eerst zijn cadeautje kiezen!
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Zaterdag 13/12/08

Vergadering van 14u00-17u30
We spelen heel veel kleine spelen. Iedereen die kan mag
zoveel mogelijk afleggen als hij/zij wil

Zaterdag 20/12/08

Geen vergadering

Zaterdag 27/12/08

Geen vergadering

De JVG leiding wenst jullie een goede gezondheid toe, veel vrienden, goede
punten en een
gelukkig scoutsjaar ………………

Yoeri Lens
Eigenwijze Lama
0494/45 21 88
Takleider Jongverkenners-Jonggidsen
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Artikel groot kamp 08 VG’s
Voorkamp
Zo vlak na de Gentse Feesten begint het al te kriebelen… Net als de zwaluwen die
’s winters naar het warme zuiden trekken als ze de winter ruiken, voelen wij die
ongeloofelijke drang om op 1 augustus naar Limburg te trekken. En ook dit jaar
vlogen wij opnieuw uit naar de Kempen, naar ons nest in het Kattenbos om daar eens
18 dagen keihard aan scouting te doen.
Bij het vertrek was er echter al een groot probleem: Onzen Grizzly kon niet mee .
Het schaap had een buikvliesontsteking en moest noodgedwongen van deelname
afzien. 1 man minder = meer werk voor de anderen. Nog een groot probleem: Deze
keer geen camion met remorque maar 1 grote oplegger van 14m dwz slechts 1 ingang
om het materiaal in te laden, wat ons een serieuze retard opleverde. De camion was
uiteindelijk nog net op tijd geladen maar dan was er alweer een ander probleem: de
camion geraakte niet door de poort. STRESS!! Wij hadden een afspraak in ADJ (de
uitleendienst in Machelen) om 12u. Na goed een half uur manoeuvreren lukt e het
dan toch, maar de hoop om op tijd in ADJ te zijn was vervlogen.
Wij kwamen ruim te laat toe in ADJ en mochten ons daar zetten wachten tot er een
gaatje was in hun planning om ons tenten in te laden. Tijd genoeg dus om ons
boterhammeks binnen te spelen en een spelletje badminton, maar dat brengt
natuurlijk geen zoden aan de dijk. Na bijna 2 uur wachten mochten we eindelijk
starten met inladen. En Linsang zal het geweten hebben. Die zat bovenin de
volgeladen camion om elk plekje dat we nog hadden vol te steken met tenten. En
bovenin zo’n oplegger die in de zon staat is het warm, verschrikkelijk warm. Toen
Linsang naar beneden zag hij eruit alsof hij de Blaarmeersen was ingesprongen.
Uiteindelijk kwamen wij pas rond 15u aan in het Kattenbos. Een ramp voor de
planning. Maar wij lieten de schouders niet hangen en deden nog alles wat we konden
om het stafkamp uit de grond te stampen. Om 22u stond het er en was het om tot rust
te komen in de kantine. En wij die dachten dat de problemen gepasseerd waren,
hadden het weer goed mis. Het volgende nieuws werd ons meegedeeld: De
Bomendag kon pas op dag 4 doorgaan ipv op dag 2. Conclusie: slechts 2 dagen om
constructies op te bouwen. De internationale motocross in Lommel had daarvoor
gezorgd. Het motocrossparcours en de parking lagen namelijk vlak naast het bos waar
wij gingen kappen... Tja, dan was dat maar zo. De VG’s zouden het wel redden, want
wij zijn helden.
Geen Bomendag dus op dag 2, dan maar ons eigen tentjes rechtzetten en het stafkamp
verder opbouwen. En net zoals altijd verliep dat bij ons van een leien dakje. Alleen de
zin voor perfectie ontbreekt nog bij die jongens. En Hert maar foeteren dat alle
piquets mooi op 1 lijntje moeten staan, en de VG’s ze maar lustig blijven scheefslaan.
En als Brecht Demeester er dan nog eens in slaagt om die piquet in een boomwortel
te kloppen, dan is het spel volledig hespe. Zeker als die boomwortel de dikte meet
van Fons (den boer) zijn bovenarm. Trekken, sleuren, pietsen, nijpen, bijten,… een
dik kwartier staan prutsen maar uiteindelijk kregen we hem er toch uitgetrokken met
een man of vier. Het zweet stond serieus in ons schoenen. Hij zal dat geen 2 keer
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meer doen peis ik. Saki was er zelfs zo van aangedaan dat hij tijdens het middageten
vanuit zijn tuinstoel tegen de vlakte sloeg van de inspanning. Tegen het vallen van de
avond was ons kamp zo goed als opgebouwd en konden we ons eens uitgebreid gaan
wassen. Maar wat zouden we nu op dag 3 doen? Alles wat we konden rechtzetten
stond er. Gelukkig hadden de blauwkes een fijn plannetje. Als wederdienst voor Fons
den boer, die onze bomen op Bomendag versleept en die een schaap slacht voor ons
voor op den BBQ, doen wij altijd een klein werkje voor hem. En aangezien we nu
toch tijd hadden, konden we dat met alle voorkampers eens doen. En we hadden
chance, we moesten enkel een paar boomkes van ten hoogste 2 vuisten dik kuisen en
opladen. Een mini bomendag als het ware, “a walk in the park”. Toen wisten we
echter nog niet dat Fons de leukste was thuis. Wij vertrokken dus met goede moed
naar het bos van Fons om daar een paar boomkes uit te trekken. En stoer als we zijn
zo in het begin van een bomendag, zoeken we natuurlijk altijd een groot model uit
om te beginnen. We moesten niet ver zoeken… Wat we toen nog niet wisten, was ons
na een uur wel duidelijk: Fons had ons een ferme peer gestoofd. Geen bomen van
gemiddeld 2 vuisten dik, maar eerder het dubbele. En op de koop toe begon Fons aan
de camion nog eens te bevelen waar de bomen juist moesten liggen: “Tegen de kant,
tegen de kant” (plat Limburgs). Zelfs Linsang en Yak, de 2 braafste van den hoop,
verloren hun zelfbeheersing : “Doe het dan zelf, g%#&§!{µ!doeme”
Tegen de middag was Fons content en sloften we terug naar het kamp om daar te
genieten van een welverdiende maaltijd. Het middagprogramma zag er gelukkig iets
rooskleuriger uit: Niets. Maar op een kamp kan er helemaal niet genietst worden, dus
besloten we om met z’n allen naar Neerpelt te trekken, naar het plaatselijke
subtropische zwemparadijs. En wie dacht dat iedereen moe was na de hel van Fons
die had het goed mis. Als een orkaan vlogen de VG’s door het zwembad. De leukste
attractie in het zwembad was zonder twijfel het … ja, hoe noem je dat nu eigenlijk.
Een soort van langwerpig springkasteel op het water met allerlei hindernissen waar je
over moet, zonder eraf te vallen (zie foto’s site). De eerste keer lag je gegarandeerd
met uwen gillet in het water, maar eens je over iglo was, was je vertrokken. De
eskimo in het midden was zeker ook niet te onderschatten, maar ook daar had je het
snel door hoe je hem moest neerleggen. En dan is de lol eraf denk je… toch niet!
Nog leuker dan alleen erover gaan is in groep uiteraard. Dus begonnen we in groepjes
over te lopen. Leeuw, Cheetah, Brecht Demeester, een horde welpenleiding,…
allemaal tesamen. Dat was natuurlijk heeeeeel leuk, tot het spel natuurlijk begon om
te vallen en te zinken. De redders hadden het rap gezien en hebben eens goed aan ons
oren getrokken. Als goede scouts hebben wij dan ook op ons scoutswoord beloofd het
nooit meer te doen, kuch. Na 37 keer de wildwaterbaan, 42 keer het “springkasteel”,
7 turkse stoombaden, 12 sauna’s, hopen Bicky burgers en milkshakes besloten we
toch dat het voldoende was en verlieten het zwembad. En dan gebeurde er iets
waanzinnigs: Linsang zijn polo was gestolen! En dat in het immer sympathieke
Limburg! U denkt waarschijnlijk: neen, dat kan niet, niet in Limburg. Wel, we
moeten toegeven, we waren er bijna zelf ingetrapt. Uiteindelijk bleek dat een
vriendelijke man van de kuisploeg de polo van Linsang had gevonden en aan de balie
had afgegeven. Met een gerust gemoed vertrokken wij dan terug naar het Kattenbos,
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om daar nog eens na te genieten van ons dagje uit. Morgen zou het weer andere koek
zijn.
“Eindelijk Bomendag”, denkt iedereen normaalgezien bij het begin van het kamp.
Vandaag zat de stemming er net iets minder in. Er stonden al blaren op onze handen,
onze rug deed al zeer en onze schouders waren al kapot. De enige troost die we
hadden was dat het voor ons eigen was, om eindelijk eens te kunnen sjorren aan ons
eigen constructies. Forel had rap gezien dat de moraal al redelijk onder nul zat, dus
werden wij als prinsen naar het bos gevoerd in plaats van die dekselse wandeling van
een half uur langs de weides van Fons. Uiteindelijk viel het allemaal wel mee en na
een voormiddagje werk hadden wij al een camion met 150 bomen samengescharreld.
Ideales! Na boterhammekes met soep en een bescheiden siësta, vlogen wij er na de
middag nog eens ferm in en zo tegen het 4-uurtje lag de remorque opnieuw vol met
150 bomen. Meer dan voldoende, dachten we met z’n allen. Dus tuften wij opnieuw
richting Kattenbos, achter de volgeladen kar van Fonzie. Normaalgezien leggen we
de riem af na Bomendag, maar deze keer was het geen waar. Geen tijd te verliezen!
Dus begonnen de VG’s met het laatste greintje kracht in hun lijf aan het verslepen
van de bomen naar ons kamp. En dat zou nog niets geweest zijn, moesten deze
bomen over vlak terrein moeten gedragen worden. Maar dat hebben we daar helaas
niet, dus bij elke put hoorde je een kreun en een vloek van de persoon die plots al het
gewicht van de boom droeg = afzien. En dan nog wist Hert niet van ophouden. De
shelter van de leiding stond nog niet correct recht, dus probeerden we die ook nog op
te stellen. Maar zelfs de VG’s hebben hun limieten (God werkte toch ook geen 7
dagen aan een stuk?), dus lieten we het voor wat het was en gingen eens vroeg gaan
slapen.
Man, man, man wat hadden we raar gedroomd vannacht. En wij waren blijkbaar niet
de enigen, want plots hadden Brecht Demeester, Jolita de Vreese en Maarten
Wouters blauwe Zwaluw t-shirts aan met andere namen op. Voortaan moesten wij
hen Strijdvaardige Mustang, Zorgzame Saïga en Zwijgzame Galago noemen.
Hebben wij niet allen ooit dezelfde droom gehad…
Maar veel tijd om daarover na te denken hadden we niet, want er was nog serieus wat
werk aan de winkel. Zo moesten er vandaag een zithoek, een toren en een leiderstafel
te zien zijn tegen ’s avonds. En als de plannen van de constructies er dan ook nog
eens heel mooi en uitdagend uitzien op papier, dan weet je het welwat dat in de
praktijk wil zeggen. De zithoek en de leiderstafel, dat zag er allemaal nog redelijk uit
maar de “toren” was een ander paar mouwen. Om de spanning er een beetje in te
houden hadden we aan niemand verklapt wat het ging worden, zodat er tijdens de
werken druk gespeculeerd werd door de andere leiding. Was het nu een paard, een
eend, een walvis of een dino? De waarheid zou pas morgen aan het licht komen want
de plannen leken nog niet zo makkelijk uitvoerbaar in de realiteit. Dit probleem werd
nog eens vergroot door de afwezigheid van de architect (Saki), die op dat moment
waarschijnlijk een warm potje koffie zat te lurken aan zijn bureau op het werk. Ooit
al eens geprobeerd 2 poten van een driepikkel 2m de lucht in te steken? Ik zou het
iedereen afraden. Gelukkig was er een iets eenvoudiger plan B, maar ondertussen
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hadden we al een pak tijd verloren. En als we dan eindelijk dachten dat we op dreef
waren, dan wou het “hoofd” niet mee. Het hoofd van onze toren zakte voortdurend
scheef, tot frustratie van eenieder. We hadden zowat alles geprobeerd, van brute
kracht tot het indraaien van vijzen, maar niets hielp. En net als we de handdoek in de
ring wouden gooien kwam er plots een reddende engel op zijn strandsloffen
aangekuierd. Hij wil zijn identiteit geheimhouden, maar praatzieke W. had na even
naar ons geklungel te staan kijken en kreeg plots een geweldige inval. Gewoon een
stok door het hoofd en dan draaien. Maar werkte het ook? JAAAAAA, de kop
draaide gewoon recht. Vastsjorren die handel en zo tegen ’s avonds hadden we zowat
de helft van ons beest afgewerkt. En dankzij een creatieve inval van Coati had ons
beest ook al ogen gekregen in de vorm van tuinverlichting. Genoeg gewerkt voor
vandaag, de rest was voor morgen, de laatste dag van het voorkamp.
Jammergenoeg verloren wij op de laatste dag enkele van ons belangrijkste pionnen.
Indri, Saïga en Leeuw vertrokken namelijk op Woudloper, de badge der badges. 24u
alleen in het bos, daar moet ge toch al serieus wat boterhammekes voor gegeten
hebben. En een tweede tegenvaller was de BBQ van die avond, daardoor zouden we
vroeger moeten stoppen met werken . Dan maar nog (!) een tandje bijsteken. Ons
beest kreeg vleugels en dan pas zag iedereen wat het was: Een zwaluw uiteraard. En
niet zomaar een zwaluw! Eentje die net boven de grond scheerde en terug op weg
was naar de blauwe hemel, op zoek naar de zon. Hoe mooi! Geen bewegende
vleugels zoals in bij de originele plannen, maar tijdsgebrek heeft ons genekt.
Na de algemene constructies was het uiteraard tijd voor de pa-hoeken. En een
patrouillehoek opbouwen, dat is een eitje voor de ervaren VG’s. In no time stonden
vuurtafel en eettafel recht bij beide patrouilles. Ondertussen werd de patrouilleindeling nog even gewijzigd: De eenzame Manta Fret vloog vanaf vandaag bij de
Condors, want een patrouillehoek zonder patrouille dat is helemaal geen zicht, laat
staan sfeervol.
Uiteindelijk waren we net op tijd klaar om ons nog een goed te wassen en ons klaar te
zetten voor den apéro van de BBQ. Eindelijk een beetje rust na al die harde dagen.
Zoals altijd werd het een aangename avond met lekker eten, goe weer, een gezellig
kampvuur en een sfeervol publiek dat klaar was om morgen aan het echte kamp te
beginnen. Ha ha Hoera!
Donderdag 7/8
Vandaag is het dus de dag dat alle kindjes aankomen op het kamp, en dat samen met
een zeldzame regenbui. In het verkennerkamp worden de laatste afwerkingen gedaan.
En omdat we zoals altijd op tijd klaar zijn, hebben we tijd voor iets anders. Voetbal
dus, het lievelingsspel van de verkenners. Daarom hadden zijn het geweldige idee om
2 goals te sjorren. De afwerking moest nog even wachten want het was tijd voor eten
te maken en het eerste middagspel. Voor het eten was het kookwedstrijd tussen de
Pythons en de Condors waarbij de Condors als winnaar uitkwamen door net dat
ietsje meer originaliteit in hun gerecht. Als middagspel klonk Monopolie iedereen
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wel bekend in de oren. Na veel dobbelen, hotels van Fret en geld uitgeven werd
Leeuw de winnaar gevolgd door Galago. Fret bleef laatste met zijn supermooi hotel.
Na dit ontspannend spelletje was het tijd voor 4-uurtje en een kleine-techniek-vg'shelpen moment. Al onze olielampen werden nauwkeurig gecontroleerd. En zelfs al
zei Hert tegen Indri dat hij de lont zeker niet mocht indraaien, dan gebeurde dat
natuurlijk toch, Bedankt…Indri! Onze eerste echte kampdag werd afgesloten met het
avondspel Nightvision. Het dasroofspel draaide op het einde uit op een vecht-dansje
tussen Fret en Coati, maar onze Leeuw toonde opnieuw hoe gemotiveerd hij is. Na
het bekende avondlied ging iedereen in zijn bed.
Vrijdag 8/8
Deze ochtend begonnen we met een turnles van Hert, daar waren we subiet wakker
van en dat was ook nodig. Vandaag mochten de verkenners hun middagspel aan de
wolven en teerpootjes geven. Na de eerste inspectie en het klaarmaken van het
middageten op de zelfgemaakte vuurtafels genoten we nog van een siësta. Met dat
lekker weertje allemaal op onze matras in het zonnetje en Indri zijn gitaar op de
achtergrond..zalige rust..tenzij Coati speelde. Maar daar kwam rap een einde aan
omdat het tijd was voor de voorbereidingen voor het middagspel. Deze moesten bijna
afgelast worden door het zware afwisselende regenweer in Lommel, maar bij de
enkele opklaringen waren ze toch begonnen. Bij de teerpootjes kwamen de Smurfen
op bezoek en bij de Wolven verscheidene zotten. Deze waren allemaal heel goed
uitgewerkt en geënsceneerd. Vooral Saïga liet haar beste gekke kant zien. Als 4uurtje en als avondeten was het pannenkoeken à volonté. Sifaka bood hulp aan bij de
Condors en Saki bij de pythons. Jullie
weten wel waar het het lekkerst was
;-). Het avondspel werd een
eenheidsavondspel waarbij onze
teergeliefde leider Hert ontvoerd werd,
samen met nog enkele andere leiders. De
verkenners (vooral Indri) toonden hoe zeer
ze hem wel mistten. Klaagzang alom. Na
verdeling van groepen en het halen van
onze medicamenten moest dit spel wel
beëindigd worden met een groot gevecht.
Daarbij had Leeuw wel letterlijk en
figuurlijk zijn hoofd gebruikt. Het spel was
hesp. Met een serieuze kap in het
voorhoofd verloren we een man maar
wonnen de slag natuurlijk wel. Na een
medische check-up bleek alles in orde,
want de VG’s kunnen tegen een stootje.
Avondrust konden we echter wel goed
gebruiken.
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Zaterdag 9/8
Na een korte turnles en een lekker ontbijt met speculaas werd iedereen rustig wakker.
Na opruiming van onze overschot aan balken was het tijd voor voet voet voet, bal bal
bal. Een spannende wedstrijd waarbij Sifaka voetbal begon te snappen en waar na
mooie acties van iedereen het spel eindigde op een 1-1 gelijkspel. Na het middageten
was het tijd voor het nieuwe middagspel. Deze keer van Saki en dat beloofde dus.
Het doel van het spel was in stad Gent een café runnen en dit zo goed mogelijk
proberen uitbreiden met soms risicovolle investeringen. En risico's werden er
genomen… De laatste minuten kon het geld verdubbeld worden, een buitenkans.
Indri probeerde eerst, maar nam uit alle kaartjes het verkeerde (2 kansen op 20!).
Coati stond er bij te lachen maar hij moest ook trekken. Van ver hoorde je Neeeeee
roepen en wist iedereeen hoe laat het was. Sommige hadden spijtig genoeg ook wat
minder chance zoals Saïga maar geluk in het spel is... .De grote winnaar werd Fret,
op de voet gevolgd Galago. Na het avondeten besloten we het rustig te houden want
morgen was het de 4-daagse. Na de verdeling van het legereten en een gezellige
kantine met enkele liedjes ging iedereen al naar bed.
Zondag 10/08
Tijd voor de 4-daagse! Onze rugzak werden klaargemaakt en het laatste eten erin
gepropt. Met eten, een tentje, gamellen en ander klein gerief was iedereen klaar om
per dag wel 25km te stappen met een bomvolle rugzak en dit gedurende 4 dagen,
waarvan 3 nachten kamperen. Er waren 2 patrouilles waar bij elk een leider meeliep
om alles te controleren. De Pythons vertrokken als eerste stipt om 10u, maar werden
het eerste punt al ingehaald door de Condors, dankzij Indri en al zijn kruispunten. De
eerste punten waren de zwaarste om erin te komen. Misschien dat daarom Coati na
de eerste punten al zijn 4-uurtjes en legerspekken al bijna had opgegeten. Dat het
zware punten waren, werd al snel bewezen door de vele grote blaren op eenieders
voeten. Fret had er reeds 4 na het eerste punt. Andere blaarmensen waren Saïga en
Galago. Vallen was ook voor sommige mensen voorbestemd, Linsang van zijn stoel
en Fret en Saïga deden ook hun best. Ons eerste eindpunt was aan het 't Meulenzicht
waar we in de tuin mochten logeren. Dit was eveneens onze eerste startplaats voor
morgen, want daar was het startpunt van de boottocht de volgende ochtend. Handig
dus. Toen iedereen was toegekomen konden we genieten van onze bollekes in de
tomatensaus. Daarna deden we nog een terrasje, het was al laat maar de mensen
waren zo vriendelijk dat we daar zelfs onze gamellen mochten uitwassen. Iedereen
was dan al heel moe dus kropen we maar snel in ons tentje.
Maandag 11/8
De ochtend brak aan. Iedereen begon zich weer op het gemak aan te kleden toen Hert
plots opmerkte dat er een paar combats buiten waren blijven staan. Dat is nooit goed
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nieuws want 's nachts wordt alles nat en schoenen die nat zijn stappen slecht en
maken gemakkelijker blaren. Uit de tent van Coati en Indri kwam een schaterlach
want Indri was zo trots dat hij zijn schoenen binnen gezet had. Maar daar kwam
plots een einde aan toen hij opmerkte dat het zijn combats niet waren maar Hert de
zijne. Toen mochten wij eens goed lachen. Na alles mooi achtergelaten te hebben,
stapte iedereen in zijn kano en begonnen we aan een 5 uur durende kano tocht op de
Kleine Nete. Een mooie tocht waarbij ook de voeten even konden rusten. Sommigen
moesten er even inkomen om te leren sturen, é Cheetah. Ook de 2 stoere leiders
Linsang en Hert moesten bijsturen na een frontale botsing op de grachtwand. Een
andere obstakel was het heel lage brugje waar we onder moesten. Een meter plaats
om met kano en al eronder te kunnen. Na veel duwen en stressen kon iedereen verder.

We passeerden Bobbejaanland en stopten bij een oversteekplaats waar we de kano's
even uit het water moesten halen om verder te kunnen. Daar deden we een terrasje
waar we bediend werden door een aangename -hum- ober. Na enkele uurtjes waren
we aangekomen op ons eindpunt waar we de middagstop hielden om iets te eten en te
drinken, alweer met aangename obers. Aangezien we daar al om 15u waren
aangekomen en daar ergens zouden slapen, gingen we richting het Bloso terrein. Daar
werden we belaagd door muggen, had Sifaka haar eerste teek en hadden we al een
plaats gevonden om ergens te slapen. Maar daar gingen we niet mee akkoord, het was
nog veel te vroeg om al te stoppen. Dus besloten we om samen richting
Bobbejaancamping te stappen zodat we de volgende dag iets minder moesten
stappen. Daar aangekomen stelden we onze tentjes op, en kreeg Coati last van
ambetante Hollanders en hun 'lieve' kindjes. Gelukkig loste hij dat snel op. We
kregen ook een bezoekje van Wezel en Baribal met drinken en een extraatje.
Bedankt Wezel! We namen ook afscheid van Linsang want zijn knie begaf het. Hoe
hard hij ook was, hij moest naar huis. We gingen dan maar op zoek naar een terrasje
maar vonden geen dus zaten we maar gezellig samen aan de tent. Daar had Coati het
fantastische idee om een wandelingske te gaan maken. Niet dat we bezig waren met
een 4-daagse ofzo, gewoon een wandelingske om de camping even te verkennen. Jaa,
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goed bezig..speel anders nog wat met uw springbal. Na ons aperitiefje gingen we dan
maar gaan slapen, waar Fret al onze oude bekenden slaapwel wenste.
Dinsdag 12/8
De 3e dag brak aan. Iedereen was klaar om een lang eindje te stappen en de langste
dag tegemoet te gaan. Gelukkig hadden we de dag voordien al wat verder gestapt dus
moesten we die dag minder doen omdat we al een punt verder zaten. Bij de Pythons
was het onderweg alleszins niet zo stil omdat Coati steeds bleef doorbabbelen en
alles uitleggen. En door het zware afwisselende weer bleef Cheetah zijn poncho
steeds op het verkeerde momenten aantrekken. Ook verdween Saïga plots uit het
zicht waarbij iedereen dacht dat we haar verloren hadden. Plots dook ze weer op en
zei dat ze even een plaspauze nodig had. Chance dat we dat wisten. Ook bij de
Condors gebeurden er dingen als ze niet opletten. Zo wou Fret enthousiast iets aan
Hert vertellen maar stuikte in de plaats daarvan voor zijn voeten. Tegen de avond
was het tijd voor een kampplaats te zoeken en passeerden de Pythons langs een
frietkot. Daarachter lag er een weide, en misschien wel een safe plekje om te slapen.
Na eens vriendelijk te vragen mochten we inderdaad onze tenten daar opstellen voor
een nacht. Na een regenbui zaten we dan ook allemaal gezellig samen naast onze
tentjes te keuvelen. Het was vroeg maar kropen toch al in onze tentjes. We speelden
nog een paar spelletjes met de bekende scoutshoed van Leeuw. We toonden wat we
hadden, vooral Indri, maar we weten nog steeds niet wie nu exact gewonnen had.
Slaapwel iedereen.
Woensdag 13/8
Onze laatste dag brak aan
en het einde kwam in
zicht. We hadden reeds
zoveel gestapt dat we het
kamp tegen de middag al
gingen zien. Iedereen
stapte zo rap en vlug dat
iedereen zijn blaren en
spierpijn vergat.
Aangekomen op het
middagpunt werd het
laatste legervoedsel op de
esbitvuurtjes
klaargemaakt. Vanaf dat
punt werd het een
looptochtje naar het
kamp. De Pythons voorop in versnelde pas, Saïga achteraan maar ze doet steeds haar
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best. En natuurlijk na een tijdje was de andere patrouille al in zicht. Fret half joggend
om toch maar Cheetah, Indri en Coati in te halen die vooraan liepen. Dus na een
serieuze eind lopen is iedereen dan toch in ons kamp aanbeland tegen 14u. Veel
vroeger dan normaal waren we onder ogen van de Stam toegekomen en mochten van
Forel ons in het Blauwe Meer eens deftig gaan wassen. Na die 4 dagen begon je het
wel te merken. Al was het goed koud en regende het, er waren toch een paar ijsberen
die zich niet lieten doen, Leeuw Mustang Cheetah en Sifaka namen een duikje. Na
een aangelengd drankje in de kantine van het Blauwe Meer gingen we maar terug
naar het kamp voor ons welverdiende BBQ bereid door onzen Linsang. Een BBQ
met alles erop en eraan, van apero tot het lekker gemarineerd vlees. En als mooie
afronder van onze 4-daagse sloten we af met een gezellig kampvuurtje. Natuurlijk tot
het moment dat alle verkenners even bij Bari en Forel geroepen werden om over hun
toekomst te denken. Na al die rust toch nog even stressen, en dat net voor de
overgang. Maar gelukkig na gezamenlijk overleg kon iedereen toch op zijn gemak in
zijn bedje kruipen.
14 augustus
Het was een dag waarop er veel veranderde. Deze morgen stond iedereen op in
perfect uniform. Deze dag wordt dan ook de overgangsdag genoemd. Sommige onder
ons zullen ons verlaten (snif), maar anderen zullen ons vergezellen voor deze ene
dag.
Er werd verzameld aan de grote vlakte. Iedereen stond in verzameling te luisteren
naar de uitleg van Forel en de andere takleiders(sters). Bij ons had Mustang dé prijs
der prijzen gewonnen : Verkenner van het jaar, dankzij zijn enorme inzet en ijver
gedurende het ganse jaar. Proficiat! Leeuw won de gouden sportprijs, gevolgd door
zilveren Coati en bronzen Galago. De patrouille van de tochten werd opnieuw de
Condors, die autoritair hun meesterschap in het kaartlezen bevestigden. Onze
takleider verliet onze troep en werd adjunct eenheidsleider, Saki werd takleider bij de
Teerpoten en ook Indri en Saïga verlieten ons en werden respectievelijk leider bij de
Teerpoten en bij de Bevertjes. Zonder takleider is het ook niet tof, dus werd Tagoean
onze nieuwe man die de touwtjes in handen moest nemen. Hij zal bijgestaan worden
door Linsang en door Sifaka. De groep werd ook aangelengd met nieuwe groentjes:
Mink, Valk, Panter, Ram, Joyce,Anaïs, Daan en Thibault komen van de JVG’s
onze tak versterken. Maar om volledig opgenomen te worden in de verkennertak,
moesten ze een aantal proeven ondergaan. Zo moesten ze geblinddoekt een touw
volgen en ondergingen ze een aantal leuke douches. De eerste proef was voor
iedereen geslaagd. Dan was het al tijd voor het middageten. We hadden de groentjes
verdeeld over de 2 patrouilles en zij begonnen aan de spaghetti. ’s Middags was het
tijd voor een ander doopspel. De groentjes waren de slaven van de oude vg’s. De
Jvg’s moesten zich verkopen aan de Vg’s en zo had iedere vg een slaaf. Deze werden
dan uitgedaagd tussen elkaar in tijdopdrachten zoals, het zoeken naar druiven in
bloem en water. Het snelst een ei leegzuigen,... Dit spelletje loopt traditioneel uit in
het moeras. Iedereen werd gedoopt, ook onze nieuwe takleider moest er aan voldoen.
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Tagoean werd met verenigde krachten het moeras ingegooid. Linsang en Sifaka
hebben er toch goed om gelachen . Nadat iedereen zich ontdaan had van vuile
kleren, en minder welriekende geuren, was het tijd voor een vieruurtje.
Het vieruurtje werd snel binnengespeeld zodat we nog een potje voetbal konden
spelen. Daar heeft Ram zijn adjectief “sportieve” letterlijk en figuurlijk bewezen...
Tijd voor het avondeten en erna nog een avondspel op het programma. Dit werd
uitgelegd door Linsang. Iedereen had een letter of een cijfer en zo vormde je
groepen. De twee teams vochten tegen elkaar door dassenroof. Het ging er zoals altijd
hevig aan toe, maar iedereen heeft zich wel kostelijk geamuseerd. De kantine werd
snel binnengespeeld en zo was het tijd om afscheid te nemen van de Jvg’s die al
terugkeerden naar hun tak.
15 augustus
Deze dag stond er vooral afbraak op de planning. De Vg’s braken hun omheining af
en brachten de balken terug naar de plaats waar ze behoorden. Hun eigen slaaptentjes
werden afgebroken en ze verhuisden naar de patrouilletenten waar de bevers dit kamp
hadden geslapen. De seniortent van de leiding werd ook afgebroken en zo werd het
al snel middag. Gelukkig was er nog tijd voor te koken en tijd voor een spetterend
avondspel, het eierspel. Elk van beide teams startte met 3 eieren. Je moest de eieren
stelen van het andere team en er ook voor zorgen dat er geen eieren gestolen werden
in je eigen kamp. Het leuke aan het spel was dat je de eieren in de mond moest
dragen. Ook werd er om de zoveel tijd gefloten en kon je een ei verdienen door het te
vangen. Linsang bevond zich in de gevangenis, die diende voor getikten door de
leiding. Het zaligste was een gevecht tussen de twee eierdieven Coati en Leeuw. Zij
hadden een leuk gevecht, waarbij Coati Leeuw in de luren legde door te zeggen dat
zijn ei gebroken was, maar dat was niet zo. Maar zelfs met dit lepe trucje kon Coati
niet ontsnappen en Leeuw slaagde er uiteindelijk wel in het ei van Coati te breken.
Een ander leuk moment was toen Saki dacht dat Mustang overdreven speekselvloed
had, maar uiteindelijk was zijn ei gewoon gebroken in zijn mond. Na al het ravotten
was het tijd voor te slapen.
16 augustus
De laatste loodjes nog voor het afbreken van ons eigen kampterrein. De vuurtafels
werden afgebroken. De eettafels werden neergehaald. En in een mum van tijd was
alles weg en lieten we het terrein achter zoals we het gekregen hadden. Dan maar een
klein beetje hulp bieden bij de stam. Daarbij schoot Forel even uit zijn kram, toen we
een f*cking frame aan het verplaatsen waren maar het was ons snel vergeven. Er was
nog wat tijd voor een potje voetbal, en werd er nog gezellig wat nagekeuveld over de
vorige 15 dagen, tot het tijd was voor de kampvuuravond. Die werd geleid door
Linsang en Saki. Iedereen had zijn best gedaan, en er waren mooie sketchen te zien.
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Iedereen ging gaan slapen, om voor de 2 laatste dagen nog veel energie over te
hebben voor de laatste zaken die nog moesten gebeuren.
17 augustus:
Op deze dag hielpen de verkenners gidsen de stam bij het afbreken van de laatste
zaken. Linsang had een team en Saki had een team. Daarbij werden er 5 tenten
neergelegd. Daarna was het aan de kantine en achteraf was het aan de materiaaltent,
bestaande uit 4 seniortenten. Jaja, de VG’s deden het weer  Tegen 18u stopte
iedereen, en maakten we ons klaar voor de traditionele kaasavond. Om 19u was
iedereen ter plaatste en werd er gezellig gevierd, en gegeten. Op een schappelijk uur
ging iedereen gaan slapen.
18 augustus
Alles werd snel ingeladen in de camion, om dan op een rustig tempo naar
Wondelgem te rijden. Daar werd de camion in ijltempo geledigd en werd er afscheid
genomen van onze kindjes die weer mee naar huis mochten met mammie en pappie.
Joepie!
Dan rest er mij nog enkel de Blauwkes Forel en Baribal te bedanken voor het alweer
prachtig georganiseerde kamp en uiteraard ook de Stam voor het lekkere eten van de
voorbije 18 dagen. Wij zijn niet met honger naar huis gegaan, integendeel zelf.
Uw sterreporters van dienst: Kokette Sifaka, Geflipte Linsang en Gedreven Hert
Allee gasten, t was een fijn laatste kamp als takleider van jullie. Ik ga nu wat gaan
rondhangen bij de eenheidsleiding  Hopelijk ben ik nu jullie vriend nog een beetje.
Ik zal proberen niet te veel aan jullie kop te zagen of jullie te misbruiken, maar af en
toe zal ik niet anders kunnen. Het leven van nen blauwe is nu eenmaal niet
gemakkelijk…
Draag goed zorg voor Linsang, Sifaka en Tagoean want het zijn toffe peren en maak
dat de nieuwkes volgend jaar even goed zijn als jullie na jullie eerste jaar.
Doei!
Gedreven Hert
Ex-takleider VG’s
Assistent-eenheidsleider
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Programma VG’s september-oktober-november-december
Als je niet kan komen naar een vergadering, verwittig de leiding ten minste 1 week
op voorhand. Als dat niet lukt, verwittig met een klein telefoontje of SMS'je naar het
nummer 0473/21.09.67. Of een mailtje naar Tagoean@telenet.be
Dutrieue Kim
Serene Tagoean
Takleider Verkenners-Gidsen

Zaterdag 6 september 2008: 14u00, openen in Wondelgem. Vandaag maken we
kennis met de nieuwkes, spelen we een aantal spelletjes en controleren we de PAkoffers, zodat deze klaar zijn voor het volgende groot kamp.
Zaterdag 13 september 2008: 14u00, openen in Wondelgem. Vandaag gaan we
even kijken wat jullie nog allemaal kennen van Morse. Daarnaast spelen we vele
kleine spelletjes
Zaterdag 20 september 2008:14u00, openen in Wondelgem. Zoals echte padvinders
stappen wij binnenkort bij het kraaien van de haan op de baan, met de rugzag op de
rug en blote knieën. MAAR voordat we dat doen, misschien toch even de cursus
kaartlezen volgen.
Zaterdag 4 oktober 2008: 10u00, openen in Wondelgem. Even kijken wat jullie
hebben opgestoken van de cursus kaartlezen. Vandaag trotseren wij weer en wind en
gaan we op tocht, joepi joepi juijjjj !!. Vergeet dus jullie kaartleesmateriaal en
lunchpakket niet. En oja, vandaag verwelkomen wij Sifaka weer !
Zaterdag 11 oktober 2008: 14u00, openen in Wondelgem. Zin om doktertje te
spelen. Geen probleem, na vandaag heeft de EHBO geen problemen meer voor jullie.
Breng allemaal een of meerdere verbanden mee zodat jullie de praktijk ook eens
kunnen beoefenen.
Vergeet je herfstkamp niet te betalen.
Zaterdag 18 oktober 2008: 14u00, openen in Wondelgem. Dit is alweer de laatste
vergadering voor het kamp. De leiding gaat eens kijken het zit met jullie teervoetkennis. Fris die technieken dus maar eens op !
Vergeet je herfstkamp niet te betalen!!
Zaterdag 25 oktober 2008 t.e.m. woensdag 29 oktober 2008: Herfstkamp. Meer
info vinden jullie in de kampfolder.
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Zaterdag 8 november 2008:10u00, openen in Wondelgem. Even zien of jullie het
sjorren nog niet verleerd zijn. We sjorren vandaag enkele tafels om aan te eten.
Daarnaast spelen een aantal kleine spelen. Vergeet je lunchpakket niet !
Zaterdag 15 november 2008: 14h00, openen aan de Muze. Wij helpen de VT’s een
beetje bij de voorbereidingen van het eetfestijn van deze avond. Hiernaast bekijken
wij de techniek “balspel” eens, en zetten deze om in de praktijk.
Zaterdag 22 november: 14h00, openen in Wondelgem. Hoed van Napoleon,
methode der driehoeken, hoe zat dat nu toch weer allemaal? Vandaag frissen we de
techniek schatten en persoonlijke maten op.
Zaterdag 29 november: Geen vergadering
En als afsluiter, zoals de traditie het wil: het beruchte, waanzinnige, dolkomische,
weinig subtiele en volledig uit de hand gelopen

Kampkruiswoordraadsel
1.
2.

5.
7.
9.
10.
11.
12.
1. Beschrijving van de ﬁguur van Sifaka
2. Veelgespeeld deuntje van Franz Ferdinand
3. "Hert zei Bert en hij … keien"
4. Alles is OK, alles is …
5. Viel ten prooi aan de bijl van Yak
6. Favoriet scheldwoord van Indri
7. Voorbestemde rol van Michiel Gellynck Tjdens spel voor de Wolven
8. Retro scheldwoord, eigennaam van debiel
9. Ons favoriete snoepjes in geel, rood, oranje en groen
10. Was in het begin van de booXocht een probleem bij quasi alle boten
11. Meest bezochte locaTe Tjdens 4‐daagse
12. CoaT at ze al allemaal op Tjdens de eerste dag van de 4‐daagse
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Wij danken onze sponsor:

Carrefour – Oostakker
Directeur : MARC BODDOU
Oude Bareelstraat, 85
9041 Oostakker
Tel 09/ 218 06 11
Fax 09/ 218 06 75
Openingsuren :
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

08:30 - 20:00
08:30 - 20:00
08:30 - 20:00
08:30 - 20:00
08:30 - 21:00
08:30 - 20:00
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