
Intercamp 2013 

Na 2 jaar net niet was het ons opnieuw gelukt: De Zwaluw ging naar Intercamp 2013! We konden ons 

weer verbroederen met scoutsgroepen uit Duitsland, Polen, de VS (van legerbasissen in Duitsland), 

Fransen, Nederlanders, Engelsen, … Dit jaar was het bij onze buren de Nederlanders te doen, in 

“Cadier en Keer” net over de Hollandse grens, nabij Maastricht. Het weer voorspelde niet veel goeds, 

maar Intercamp heeft nu eenmaal een beschermengel… 

We verzamelden vrijdag 17 mei aan de Dampuurt. Het verzameluur was zeer vroeg gezet, maar zo 

hadden we geen laatkomers en konden we tijdig vertrekken. Perfect dus! De rare buschauffeur werd 

geruild met een normale zodat we vliegensvlug richting de Noorderburen konden trekken. De file 

ging snel voorbij dankzij Simpsons The Movie en erna de schitterende film Cats and Dogs, maar het 

was toch al goed donker toen we toekwamen. We waren niet alleen vertrokken, zo deelde de Wouw 

een bus met ons. We waren echter in een ander subcamp verdeeld, dus veel zagen we elkaar niet. 

Aangekomen aan het grote Intercamp terrein moesten we eerst ons materiaal versleuren: de camion 

(gebracht door Forel, Baribal en 

Saki) kon namelijk niet al te dicht 

bij ons subcamp komen. We lieten 

het niet aans on hart komen en 

toonden al in het donker aan de 

andere scoutsgroepen hoe wij dat 

doen. Zo gaf Paulien Mens het 

goede voorbeeld: ook al was de 

bank te zwaar voor haar, ze bleef 

er voor gaan en liet niet los! 

Achteraf voelde ze haar armen 

niet meer, maar toch een 

persoonlijke overwinning. We 

stelden de tenten op om dan een 

minder leuke verrassing te krijgen: de verbindingsstukken van de keukentent waren niet mee… Na 

een potje serieus vloeken legden we er ons bij neer, legden we zeilen over ons materiaal en kropen 

we uitgeput in ons bed. Voordat we dit deden kwam Vos ons kamp binnen gewandeld: hij was 

helemaal alleen van Gent via de trein naar Maastricht gekomen, en had van daar met Polen 

meegereden naar Intercamp. Goe gedaan!   



De volgende dag begon al vroeg, 

om 9u was het namelijk al de 

openingsceremonie! Iedereen 

geraakte toch vlot uit zijn bed, 

zodat we ons perfect uniform 

konden aandoen, ontbijten, onze 

lunchpakket maken en 

vertrekken naar de open vlakte. 

De openingsceremonie werd 

ingeleid door een farfare, die 

vanalles speelde waaronder ook 

het liedje van het Mario spel. 

Daarna werd er een speech 

gegeven door de campleader, 

een Hollander die, zoals cliché’s het betaamt, Engels sprak met serieus wat haar op. Zo gingen we 

vandaag gaan hikken (in plaats van hiken)! We verdeelden ons in 2 groepen en vertrokken in een 

tegenovergestelde richting, om elkaar in de helft tegen te komen. De JVG’s en VG’s zijn al meer 

gewoon, dus deze hik (nee niet hike) van zo’n 13 kilometer was geen probleem. Onderweg waren er 

wat spelletjes om ons te entertainen, waarbij de Zwaluw natuurlijk  altijd hoog eindigde in de 

ranking. Toen  we elkaar tegenkwamen was het een vrolijk terugzien tussen Impala, Pinguïn en Ara. 

Ze vlogen in elkaars armen, schoon om te zien ze! Niet veel daarna kwam de zon zelf tevoorschijn, 

misschien wel een teken… De groep van Jana De Boever moest op een bepaald moment een stukje 

bergop, maar voor Jana ging het veel te traag zodat ze riep: "trage slakken!" 

Een beetje in de namiddag waren we al terug, zodat we vrij hadden tot ’s avonds. Veel tijd over om 

de andere subcampen eens te 

bekijken. Elk subcamp had namelijk 

zijn thema: de onze was bumpercars 

(wel maar 1 bumpercar gezien), en 

die van een andere haunted house, 

waarbij sommige groepen veel enge 

attributen meehadden, zoals een 

afgekapt hoofd. Verder waren er 

veel winkeltjes en…. een swaptent! 

Hierin werden er badges, kentekens, 

baretten, dassen en nog geswapt. 

Bij dit gekende Intercamp fenomeen 

wisselt men bijvoorbeeld zijn 

kenteken om voor die van een 

andere eenheid. Iedereen kreeg een zwaluw’tje mee zodat we er voor konden gaan. De enigste echte 

swapking was duidelijk Sven Demuynck, die begon met een zwaluw’tje en eindigde met een Poolse 

baret, een andere das en zelf nog tekentjes. Nice! Laat hem op een ruiltocht beginnen met een ei en 

hij eindigt zeker met een auto… 

’s Avonds aten we een echt Belgisch gerecht: WAP (Worst, Appelmoes en Pattaten)! Na het eten was 

het namelijk de bedoeling dat iedereen gerechten van zijn thuisland deelde met andere eenheden. 

We hadden nog maar net gedaan of we werden overstelpt met zalig lekkere desserts van 



Amerikanen, Nederlanders, Polen, … Spijtig genoeg hadden wij niets extra voorzien om uit te delen, 

zodat team Fitis initiatief nam, de laatste 2 worsten in 2 sneed en die ging uitdelen. Het had succes! 

Nadat iedereen volgepropt was met desserts en zijn gezicht vol hing met bloemsuiker, gingen we nog 

even naar de open vlakte waar er wonder boven wonder muziek werd gespeeld: een goed feestje! 

Zondag begon even goed als zaterdag was geëindigd: volle zon! Iedereen was zaterdag bibberend in 

zijn slaapzak gekropen, maar klom er zondag zwetend weer uit. Weersvoorspellingen, daar trekt 

Intercamp zich niets van aan! Na het ontbijt konden we beginnen aan de 2e activiteit van Intercamp: 

massas spelletjes! Er waren heel veel spelletjes over het terrein verdeeld, en per spel die je gedaan 

had kreeg je een stempel. Indien je genoeg stempels had kon je de activiteiten-badge van Intercamp 

2013 winnen. De spelletjes gingen van kermisspelen naar boogschieten tot zelf een worst roosteren 

op een kampvuurtje. 

’s Middags aten we de ondertussen traditionele ravioli uit blik (of mag dat toch geen traditie 

worden?), waarna we verder konden doen met de spelletjes. Bij de waarzegster kreeg Febe Declercq 

te horen dat ze dinsdag op haar schoolbank zou slapen, maar ze had dinsdag niet eens school... 

Toen de spelletjes ten einde liepen konden we weer wat vrij rondlopen. De frisbee werd ook boven 

gehaald, zodat we uiteindelijk met een zeer grote groep zaten te spelen. Rozan Michiels toonde haar 

frisbee kunsten door vaak Febe Declercq en Sara Mens te snel af te zijn, tot hun grote frustratie. 

Maar ook Megane De Boever toonde haar talent door een hard gegooide frisbee uit de lucht te 

plukken, tot haar eigen verrassing. 

Die avond was het talentenshow! Iedereen mocht zich inschrijven om zijn talent aan heel Intercamp 

te tonen. Raoul Rombouts was net te laat met zich in te schrijven dus kon spijtig genoeg zijn “We 

Will Rock You” niet voor iedereen 

schreeuwen. De talentenshow werd 

ingezet door Polen die een dansje 

deden, en erna exact dezelfde 

volksdans als wij doen op ’t Smidje van 

Laïs! Verder was er nog een tapdanser, 

iemand die onder een tafel kroop, een 

Hollander die onverstaanbare lollen 

vertelde terwijl hij snoep at, een 

mislukte Harlem Shake,… Maar hét 

moment van de avond was toch de 

Amerikaanse host Gabriel, die de sfeer 

er in bracht met zijn “fabulous!”, “I’ve 

never seen anything like that!” en “If I 

would try that I would break my feet…”. Ook leerde hij wat liedjes aan, zoals de “Peel, banana, peel 

peel, banana!” of de “How do you gigolo?”. Vraag maar aan die dat mee waren hoe dit precies gaat. 

Na de talentenshow kroop DJ John op het podium om iedereen nog eens alles te laten geven. Een 

leuk sfeerbeeld vind je op het filmpje op ons YouTube kanaal. Met Engels met nóg meer haar op dan 

die in het begin zweepte hij in ware Regi-stijl iedereen op om te springen en te blijven springen. “Do 

you know the word polonaise?” werd gevolgd door ellenlange polonaises, maar de sfeer kon niet 

stuk. Na dit losgaan konden we dan tevreden en verbrand van de zon in ons bed kruipen.   

De laatste dag was al aangebroken… Na het ontbijt gingen we naar de afsluitingsceremonie, die deze 

keer werd ingezet door een groep doedelzakkers. Inclusief kilt! Iedereen vraagt het zich toch elke 

https://www.youtube.com/channel/UCJFyE8uAYz_cWvnX5ApnvJw


keer af of ze er iets onder aan hebben… De Intercampvlag werd doorgegeven aan de Engelse 

organisatoren van volgend jaar, waarna we onze Intercamp badgen kregen en konden beginnen 

opkramen. De uitgestelde regen was nu wel toegekomen, dus in de regen moest alles worden 

afgebroken. Gelukkig konden we een shortcut nemen door de weide zodat we deze keer niet zo ver 

moesten wandelen. Onze buschauffeur kwam niet veel later toe, zodat we met de bus terug naar 

Gent konden keren. Tot de volgende keer Intercamp! 

  

Veel dank aan Leeuw en Fret voor de organisatie, en onszelf (Giraf, Arasari, Grizzly, Leeuw en mezelf) 

voor het koken! 

Je verslaggever ter plaatse, 

Eigenwijze Lama 


