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Aan elk prachtig scoutsjaar komt een einde. Afsluiter en klap op de vuurpijl is elk 
jaar het groot kamp dat van 7 tot 17 augustus plaatsvindt in Lommel. Tijdens dat 
kamp, kan er niet alleen veel gespeeld worden, we slapen ook in tenten, leren zelf ons 
potje koken, en leren alle praktische toepassingen op de technieken die we aangeleerd 
kregen het voorbij jaar. 
Na een geslaagd voorkamp van 7 dagen, konden we op 7 augustus alle ouders 
ontvangen die hun kroost op het kampterrein kwamen afzetten. Op vraag van vele 
ouders,  kozen we er deze keer voor om de bezoekdag op de eerste kampdag te 
leggen. Het afscheid was voor sommigen hard, maar het kamp kon eindelijk 
beginnen. Wanneer de laatste tranen waren weggeveegd, konden de verschillende 
takken met hun eigen programma starten. 
Het weer zat niet ongelooflijk mee, maar desalniettemin zat de sfeer er toch goed in. 
Met hier en daar een regenvlaag of klein onweer ertussen, konden uiteindelijk toch 
bijna alle activiteiten doorgaan zoals gepland. Het weer heb je immers nooit in de 
hand. Zeker niet in België... 
Uitgebreide verslagen van het zomerkamp kan je verderop in dit boekje nalezen. Ze 
zijn neergepend door onze journalisten ter plaatse en beschrijven de ervaringen van 
elke tak apart.  
 
We zijn nu echter aan het begin gekomen van het nieuwe scoutsjaar. Afgelopen jaar 
werd de ruwbouw gerealiseerd van ons lokaal, maar nu komt uiteraard nog de 
afwerking – welke wij volledig zelf zullen uitvoeren. Naast een eenheid leiden die 
activiteiten organiseert voor kinderen en jongeren, komt dit er uiteraard nog bovenop. 
Behoorlijk wat werk dus voor een eenheidsleidersploeg die uiteraard ook nog full-
time werkt van maandag tot vrijdag. 
Voor ons lokaal wordt het in ieder geval het jaar van de waarheid, want we willen 
tegen het “Spaghettifeest” op 20 november, alles klaar hebben om terug zo’n 200  
mensen te ontvangen. De ruimte is nu nog groter, dus allen massaal inschrijven is de 
boodschap.  
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Het is immers dankzij zulke feesten en acties dat wij de werking, het terrein en ons 
lokaal verder kunnen uitbouwen en leuke activiteiten kunnen blijven aanbieden. 
 
In november start opnieuw onze wijnverkoop. Iedereen zal opnieuw een 
invulformulier krijgen om wijn te bestellen. Normaal gezien zullen wij opnieuw als 
rode wijn de La Mano kiezen, en voor de witte wijn kiezen wij opnieuw voor de 
Soliluna.  
Nieuw in ons assortiment dit jaar is een cava. Aangezien wij hier vorig jaar een grote 
vraag naar kregen, zullen wij hierop inspelen en dit eveneens aanbieden. 
Waarschijnlijk kiezen wij voor “Portell”. Dat is de cava die wij ook op de kaas- en 
spaghettiavond aanbieden, en bij velen in de smaak valt. Wij hopen ook dit jaar op 
een goede verkoop, en hopen dat iedereen zijn steentje bijdraagt. 
 
De start van een nieuw scoutsjaar betekent voor ons ook de start van een nieuwe 
leidersploeg. Op kamp moesten we dus een nieuw leiderskader in mekaar boxen, en 
de leiding onderverdelen in de vijf takken. Dit betekent ook dat we van sommige 
mensen afscheid moeten nemen, en dat we enkele nieuwe leid(st)ers op het toneel 
krijgen. We danken alvast iedereen die ons verlaat voor de vele jaren inzet en 
engagement. Alvast het beste gewenst voor jullie verdere toekomst.  
Tevens hopen wij dat de nieuwe leiding een leuke tijd te gemoet gaat en dat we er 
allen samen voor kunnen gaan om ook dit scoutsjaar tot een succes te brengen. 
Wij zijn er alvast klaar voor.... 
 
 
 
 
 
Mochten er in de toekomst vragen, suggesties of problemen zijn mag u mij steeds 
contacteren: 
 
 
 

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 
 
Tarieven zoals afgelopen jaren: 
 

1e kind = 50€ 
2e kind = 45€ 
3e en volgende kinderen = 40€ 
 

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 BIJ ELKE OVERSCHRIJVING STEEDS NAAM VAN HET 

KIND EN DE ACTIVITEIT 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-volonté-
formule, presenteren wij u met veel genoegen ons: 
 

““ SS PAGHETTIFEEST PAGHETTIFEEST 20102010 ””   
zaterdag 20 november  

 
Vanaf 18h30 verwelkomen we iedereen in ons nieuw lokaal, gelegen in de 
Viaductstraat te Wondelgem. 
 
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 

 
 
Wijn - en cavaverkoop 
 
Om onze eenheid financieel te ondersteunen, houden wij elk jaar een actie die geld in 
het laatje brengt. Vier jaar geleden startten we met de verkoop van onze Zwaluwwijn. 
Ondertussen is onze verkoop opgelopen tot meer dan 2500 flessen!! 
Dit jaar voegen we aan ons assortiment een cava toe. 
Het geld dat wij met deze actie kunnen verzamelen gebruiken wij om het spel- en 
kampmateriaal te vernieuwen. 
 

• Wij zullen in ieder geval een rode en witte wijn verkopen 
• Eveneens verkopen we cava 
• U kan zoals steeds het hele jaar door wijn en cava bestellen 
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Leidersweekend: 
 
Zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2010, 20 € per persoon 
Verplicht voor alle leiders en verkenners-gidsen. 
We verwachten iedereen in perfect uniform!!! 
 
Wat neem je nog mee: 
Een beetje reservekledij, handdoek en wasgerei kunnen nooit kwaad 
Regenjas, handig bij slecht weer 
Een matje of veldbed en een slaapzak   
Centjes voor consumpties aan de bar. 
 
Herfstkamp: 
 
Jeugdheem ‘De Spreedonken’, Gestelseweg 12, 2491 Olmen 
Van zaterdag 30 oktober 2010 tot en met woensdag 3 november 2010. 
Prijs: 80 € per persoon 
Van zaterdag 30 oktober 2010 tot en met Maandag 1 november 2010 voor de 
Bevertjes. 
Prijs: 40 € per persoon 
Inschrijvingen iedere zaterdag tot 16 Oktober 2010, bij voorkeur via 
overschrijving op 001-4945144-63 

 
!! Details zoals steeds in de kampfolder !! 

 
Spaghettiavond: 
 
Gaat deze keer door in ons eigen lokaal. 
Zaterdag 20 November 2010 vanaf 18h30 
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 : 13 November 
Betalingen bij voorkeur via overschrijving op: 001-4945144-63 
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Vergaderingen scoutsjaar 2010 – 2011 
 
Maand Dag Beginuur Omschrijving  Einduur 
 
September 4 14h  Scoutsactiviteit 17h30 
  11 14h  Scoutsactiviteit 17h30 
  18 14h  Scoutsactiviteit 17h30 
  25   Geen vergadering 
Oktober 2 10h  Scoutsactiviteit 17h30 

9 14h  Scoutsactiviteit 17h30 
16 14h  Scoutsactiviteit 17h30 
23   Geen vergadering 

30/10 tot 3/11 Herfstkamp 
November 6   Geen vergadering 

13 10h  Scoutsactiviteit 17h30 
20 14h  Scoutsactiviteit 17h00!!!  
27   Geen vergadering 

December 4 10h  Scoutsactiviteit 17h30 
11 14h  Scoutsactiviteit 17h30 
18 14h  Scoutsactiviteit 17h30 
25   Geen vergadering 

Januari 1   Geen vergadering 
8   Geen vergadering  
15 14h  Scoutsactiviteit 17h30 
22 14h  Scoutsactiviteit 17h30 
29   Geen vergadering 

Februari 5 10h  Scoutsactiviteit 17h30 
12 14h  Scoutsactiviteit 17h30 
19 14h  Scoutsactiviteit 17h30 
26   Geen vergadering 

Maart 5   Geen vergadering  
12   Geen vergadering  
19 14h  Scoutsactiviteit 17h30 
26   Geen vergadering 

  9/4 tot 13/4 Paaskamp 
April 2 10h  Scoutsactiviteit 17h00!!! 

9   Geen vergadering 
16   Geen vergadering  
23   Geen vergadering  
30 14h  Scoutsactiviteit 17h30 

Mei 7 10h  Scoutsactiviteit 17h30 
14 14h  Scoutsactiviteit 17h30  
21 14h  Scoutsactiviteit 17h30 
28   Geen vergadering 

Juni 4 14h  Scoutsactiviteit 17h30 
11 14h  Scoutsactiviteit 17h30 
18 14h  Scoutsactiviteit 17h30 
25   Geen vergadering  
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Leiderskader voor het scoutsjaar 2010 -  2011 
 
 

Eenheidsleiding 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bevers 
 

Poupaert Shenandoah – Timalia - TL 
De Boever Joyce – Panda – HL 

Mortier Renee – Hinde – HL 
 
 

Teerpoten 
 

Blom Lorenzo – Yak – TL 
Gellynck Evert – Tokeh – HL 

Demeester Brecht – Mustang – HL 
Bastiaens Sam – Fret – HL 

Van Hooreweghe Elien – Mink HL 
 

Wolven 
 

Bastiaens Robbe – Das – ATL  
Elderweirdt Gert Jan – Giraf – EATL 

Jacob Emilia – Mees – ATL 
Demeester Pieter – Cheetah – HL  

Demeester Kobe – Valk – HL 
Eeckhout Anton – Panter -HL 

 

Jongverkenners 
 

Lens Yoeri – Lama – TL 
De Jonghe Maarten – Ooievaar – EATL 

 
 
 

Verkenners 
 

Slock Willem-Jan – Saki – TL  
Dutrieue Michiel – Leeuw - ATL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Everaert Pepijn – Baribal - EL 
Slock Karel-Simon – Hert - AEL 

De Meyer Mike– Forel - AEL 
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Zwaluwen vliegen uit… 
Met spijt in het hart moeten wij ook dit jaar een aantal van onze leiders 
uitwuiven (snif). Op een bepaald moment in het leven vereisen andere zaken 
meer aandacht en vallen deze niet meer te combineren met actieve scouting. 
Uiteraard laten wij die mensen niet zomaar onopgemerkt vertrekken, maar 
plaatsen wij hen in dit rubriekje nog eens in de spotlights.  
 
Onopvallende Karekiet (Shirley Decaluwé) 
Wie weet nog wanneer Karekiet in de 
scouts is gekomen? Wie kent 
eigenlijk nog haar echte naam . 
Weinigen inderdaad, want Karekiet 
sluit dit jaar een carrière van 20 jaar 
actieve scouting bij de Zwaluw af. 
Zoals haar totem al doet vermoeden, 
doorliep zij alle takken zonder al te 
veel aandacht op zich te vestigen (‘t is 
een braafke). Toch is Karekiet geen 
grijze muis, integendeel. Na 1 jaar 
Teerpoten en 3 jaar Wolven besluit zij 
haar tijd bij de Welpen als 
nestleidster, Welp van het jaar, grijze 
zus en met een zilveren wolf op het 
hemd! Bij de (toen nog) gescheiden 
jonggidsen onder Kwikstaart behaalt 
zij 2 jaar later al haar tweede klas en 
krijgt haar totem, Onopvallende Karekiet. Na 4 jaar als jonggids, belandt ze bij 
seniors onder Forel. Zij leert daar heel veel bij en wordt na een jaar al 
ingeschakeld als teerpootleidster. Het bevalt haar wel bij de kleintjes, maar 
verhuist het jaar erop toch naar de Wolvenleiding. En sindsdien is ze er niet 
meer weggeweest. Zij wordt daar assistent-takleidster (als Kaa?), eerste 
assistent-takleidster (als Bagheera) en uiteindelijk takleidster (Akela). Die rol zit 
haar als gegoten en ondertussen maakt zij daar al jaren het goede weer. Haar 
recept is eenvoudig: vriendschap onder de leiding. Zij slaagt er elk jaar opnieuw 
in om elke nieuwe leider van de Wolventak te integreren in de bende. Die goede 
sfeer tussen de leiding zorgt automatisch voor een goede werking en veel blije 
Wolvengezichtjes jaar na jaar. Met enorm veel tegenzin laten wij Karekiet 
vertrekken, maar wij hopen uiteraard om haar dikwijls terug te zien op onze 
feestjes (als haar knietje het niet laat afweten tenminste ). 
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Serene Tagoean (Kim Dutrieue) 
Een tweede oude rot binnen de Zwaluw die vertrekt is Tagoean, of Kim 
Dutrieue zoals iedereen hem kende toen hij in 1992 
in de eenheid kwam bij de teerpootjes. Hij wordt er 
na 2 jaar grijze broer en nestleider. Ook bij de 
wolven loopt het vlot: hij mag er een jaartje 
Mowgli zijn, behaalt zijn zilveren wolf en wordt 
ook Welp van het jaar. Bij de JVG’s onder 
Kwikstaart valt hij minder op, maar behaalt wel 
zijn teervoet. Door het vertrek van een pak leiders 
en het afschaffen van de seniortak komt hij al op 
15-jarige leeftijd bij de Wolvenleiding terecht. Hij 
behaalt dat jaar zijn tweede klas en krijgt zijn 
totem: Serene Tagoean. Tagoean heeft het goed bij 
de Wolvenleiding en wordt als Baloe de 
rechterhand van Akela (Karekiet). Hij wordt eerste assistent-takleider op Groot 
Kamp 2006 en vervult die rol perfect. In 2008 is er echter nood aan een nieuwe 
TL bij de VG’s en Tagoean heeft na al die jaren Wolvenleiding wel eens zin om 
nieuwe lucht te gaan opsnuiven. Zoals we van Tagoean gewoon zijn, levert hij 
daar goed werk. Niet alleen binnen de tak, maar ook voor de eenheid laat hij 
zich niet onbetuigd. Zo is hij samen met Lama de ontwerper van de Zwaluwsite 
in zijn huidige vorm, een juweeltje al zeg ik het zelf. Maar de jaren beginnen 
door te wegen en Tagoean heeft beslist om zijn engagement te verleggen van 
actieve leider tot lid van de Stam. Wij hopen hem dus nog regelmatig te zien 
opduiken met zijn Defender op het terrein   
 
Schuchtere Albatros (Kevin Cornelis) 
Kevin Cornelis komt in de scouts op 6-jarige 
leeftijd bij de teerpoten. Na het behalen van 
de teerpooteisen, gaat hij over naar de 
Wolven en vliegt er ook daar meteen in. 3 
jaar later sluit hij daar zijn carrière af als 
grijze broer en met een Zilveren Wolf op de 
borst. Bij de JVG’s komt hij iets trager op 
gang, maar hij haalt direct zijn schade in bij 
de VG’s. Hij behaalt er in 2004 zijn totem en 
gaat sindsdien door het leven als Schuchtere 
Albatros. Als kers op de taart wordt hij in 
datzelfde jaar verkenner van het jaar en PL  
van de Condors. Hoewel hem het adjectief 
schuchter werd meegegeven, bewijst hij dat 
jaar dat hij toch over de nodige leiderscapaciteiten beschikt. Hij slaagt er zowaar 
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in om (de toen nog jonge) Jak in het gareel te houden, een niet te onderschatten 
prestatie . Op Groot Kamp 2005 wordt hij ingedeeld bij de Wolvenleiding 
samen met zijn goede vrienden Guppy, Das en Giraf. Onder begeleiding van 
Karekiet en Tagoean groeit deze bende Wolvenleiding uit tot een fantastisch 
team, dat jarenlang de Wolventak perfect leidde. Maar na 5 jaar wil Albatros iets 
nieuws, geen cubbing meer maar scouting. Hij verkast in 2009 naar de VG-tak 
onder Tagoean. Na een uiterst geslaagd jaar besluit Albatros echter om zijn 
actieve scoutscarrière te beëindigen. Wij wensen hem het beste! 
 
Kokette Sifaka (Ciel Brackenier) 
Ciel komt in 1993 in de scouts, in 
navolging van haar grote broer 
(Elias oftewel Gibbon). Na 2 jaar, 
waaronder eentje als nestleidster, 
gaat zij over van de teerpoten naar 
de Wolven. Bij de Wolven valt zij 
op als iemand die op sportief vlak 
met de beste jongens meekan. Niet 
alleen toont Ciel inzet tijdens de 
spelen, ook op vlak van technieken 
is ze sterk en zij verlaat dan ook de 
Wolven als nestleidster en met een 
Zilveren Wolf brevet op zak. Bij de 
JVG’s is ze ook altijd in de voorste 
gelederen te vinden en dat 
resulteert al snel in… resultaten 
jawel: zij wordt tweede klas gids en 
krijgt haar totem: Kokette Sifaka. 
Hoe ze ooit aan het adjectief koket 
is gekomen weet ze zelf nog altijd 
niet, maar haar leiding zal het wel 
beter geweten hebben zeker? Bij 
het oprichten van de VG-tak mag 
Sifaka direct over en wordt ze direct PL van de Pythons. Na een jaartje moet ze 
echter over naar de leiding en komt zo opnieuw in de JVG-tak terecht. Sifaka 
heeft nog steeds ambitie en behaalt na 2 jaar haar linten. 2 jaar later wordt ze 
zelf gouden kroon gids, een ereteken dat je mag dragen na het behalen van ten 
minste 10 scoutsbadges. In 2007 gaat Sifaka over van de JVG-leiding naar de 
VG-leiding, tot grote tevredenheid van alle Verkenners . Na daar 3 jaar het 
goeie weer gemaakt te hebben, verlaat Sifaka na 17 jaar toch de Zwaluw. Ze 
heeft dit Groot Kamp in schoonheid afgesloten en bedanken haar voor de 
jarenlange steun aan de Zwaluw. Merci!  
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Speelse Guppy (Hendrik Van Winckel) 
Mijn eerste herinnering aan Guppy, toen nog Hendrik, is er eentje van toen ik 
nog bij de seniors zat. Tijdens het eenheidsmiddagspel moest ik als opdracht de 
ganse Beverpatrouille 1 voor 1 
verslaan met dasroof. Groot was mijn 
verbazing toen daar plots Hendrik als 
mijn eerste tegenstander stond. Een 
ukje van 2 schoppen groot moest het 
tegen mij opnemen. Dat wordt een 
makkie dacht ik. Maar hij bleek 
bijzonder taai en enkel door er vol in 
te vliegen kon ik hem verslaan. Maar 
dit geheel terzijde natuurlijk. Hendrik 
wordt lid van De Zwaluw in 1998 en 
komt bij de Wolfjes terecht. Hij doet 
het daar niet slecht: een jaartje 
nestleider en afsluiten met een 
Zilveren Wolf. Bij de JVG’s valt hij 
echter iets minder op (buiten mijn 
anekdote ) Na 2 jaar bij de JVG’s 
gesleten te hebben, volgt Hendrik zijn 
vrienden naar de nieuw opgerichte 
VG-tak. Eigenlijk was dat niet het plan (Hendrik was een jaar te jong), maar 
Hendrik bleef zo hard zagen tegen de leiding dat die uiteindelijk toch moesten 
plooien. Als jongste van den hoop, blijft hij dat jaar toch mooi overeind. Na 2 
jaar behaalt hij zijn 2de klas en is Speelse Guppy geboren. En speels is hij 
gebleven tot op vandaag. Hoe we dat kunnen bewijzen? Niet moeilijk. Elk jaar 
op Groot Kamp wordt Guppy zijn Speelsheid bestraft met een ritje naar de 
spoed (bij Kim Geybels, echt waar), waardoor hij nooit mee kan zwemmen op 
kamp. Een overzicht: wonde aan het scheenbeen, snee in vinger door machete 
(genaaid), koffer op enkel (genaaid) en val van toren VG’s (genaaid). Niet mis 
toch. Nu het dan eindelijk toch eens goed afloopt op kamp, besluit Guppy echter 
te vertrekken. Na 1 jaar teerpootleider en 4 jaar Wolvenleider moet Guppy 
wegens verplichtingen de scouts vaarwel zeggen. Merci voor de sfeervolle jaren 
en hou je haaks :p aight! 
 
Gemakzuchtige Cholo (Ken Provo) 
Cholo komt in 2006 bij de Zwaluw, het begin van een tweede scoutscarrière. Na 
15 jaar bij De Wouw was hij opgehouden met scouting, maar als hij ons 
Zwaluwkes bezig zag begon het toch terug te kriebelen. Hij wordt ingeschakeld 
bij de Teerpootleiding, onder de vleugels van Oribi en doet daar enthousiast 
mee. Na 2 jaar heeft hij het gezien bij de teerpootjes en verhuist hij naar de 
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Wolven, waar hij zich opnieuw van 
zijn beste kant laat zien. Iets wat 
Cholo wel nog niet had meegekregen 
vanuit de Wouw, was een adjectief. 
Tijdens zijn eerste Groot Kamp werd 
hem het adjectief “gemakzuchtige” 
meegegeven. U weet het misschien 
niet, maar een Cholo is een luiaard. 
En als men aan Cholo nog eens het 
adjectief gemakzuchtige meegeeft, 
dan weet u het wel  Maar hij zorgt 
voor sfeer binnen de leidersgroep, 
doet met plezier eens een ritje met de 

auto om de Welpentak en eenheid logistiek te ondersteunen en komt regelmatig 
een handje helpen naast de gewone scoutsactiviteiten. Maar Cholo doet 
ondertussen ook al meer dan 20 jaar aan scouting en besluit er om na dit jaar 
mee op te houden. Wij wensen hem ook alvast het beste. 
 
Gevatte Indri (Joost Lambert) 
Joost komt  in de 
eenheid in 1997 als 
teerpootje, en wel 
eentje dat direct 
opvalt door zijn 
steeds brede 
glimlach. Net als zijn 
broer wordt Joost 
Mowgli tijdens zijn 
eerste jaar Wolven en 
draagt die titel dus 3 
jaar, een 
veelbelovend begin. 
Hij eindigt zijn 
Welpencarrière dan 
ook als nestleider en 
met een Zilveren 
Wolf. Bij de JVG’s 
toont hij zich ook direct en klimt opnieuw op tot patrouilleleider en behaalt er 
zijn teervoet. Joost is iemand die zorgt voor ‘ambiance!’ in de groep en bewijst 
dat ten volle bij de VG’s: het geven van sfeerpunten tijdens activiteiten en de 
beruchte leuze “voet-voet-voet-bal-bal-bal” zijn onder andere afkomstig uit zijn 
brein. Door zijn altijd rake antwoorden tegen zijn mede-VG’s en zelfs tegen de 
leiding, krijgt hij in 2007 zijn totem: Gevatte Indri. Na 3 fijne jaren bij de VG’s 
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vervoegt Indri de teerpotentak. Ook daar zorgt hij voor veel sfeer, wat hem bij 
de kinderen enorm populair maakt. Een 2de hobby, zijnde muzikant, eist echter 
ook veel tijd op en daarop besluit Indri om dit jaar met scouting te stoppen. 
Koop dus nooit een CD van ‘Kinky City’, dan komt Indri misschien ooit nog 
eens terug naar de scouts      
 
Kieskeurige Cataras (Marloes Everaert) 
Marloes Everaert komt samen met grote broer Pepijn (den Baribal) in de scouts 
in 1993. Zij komt bij de teerpootjes terecht en mag na een jaar al over naar de 
Wolven. Daar bouwt ze rustig aan haar carrière, die ze uiteindelijk afsluit als 
nestleidster en draagster van het Zilveren Wolfinsigne. Bij de JG’s onder 
Kwikstaart behoort ze na een jaar al tot de elite want ze wordt “Jonggids van het 
jaar”, van een entree gesproken! Ze heeft het daar best goed tussen de meisjes, 
maar na 2 jaar slaat het noodlot toe: de jonggidsen en jongverkenners smelten 

samen. Marloes verteert die 
samensmelting echter 
probleemloos en behaalt dat 
eerste jaar zelfs haar 2de klas. 
Haar totem wordt 
‘Opportunistische Cataras’, in 
die tijd kon het niet op . Na 
nog een jaar bij de JVG’s wordt 
zij Zilveren Kroon gids. Net 
wanneer zij denkt naar de 
seniors te mogen gaan, wordt 
die tak echter afgeschaft en mag 
Cataras al op 15-jarige leeftijd 

aan de slag als leidster van de teerpoten. Samen met Collie en Oribi beleeft ze 
daar 5 mooie jaren, waarin ze ook nog eens assistent wordt en de badge 
woudloper haalt. Maar Cataras heeft na 5 jaar wel eens zin in een avontuurtje  
en gaat over naar de grote jongens: de VG’s. Zij doet het daar uitstekend, maar 
na een jaar moet zij noodgedwongen terug naar de teerpootjes om daar de 
leiding te gaan versterken als eerste-assistent van Oribi (Raksha). Eén jaar blijkt 
voldoende om de boel weer op de rails te zetten en Cataras gaat opnieuw aan 
scouting doen, ditmaal bij de JVG’s. Dat jaar heeft Cataras ook genoeg van haar 
adjectief ‘Opportunistische’, zij vindt het niet passend bij haar karakter. De 
totemraad is akkoord en besluit unaniem dat het adjectief ‘Kieskeurig’ veel beter 
bij Cataras past. Na 2 jaar bij de JVG’s en in totaal negen jaar leiding geven is 
het echter genoeg geweest voor Cataras (hoewel ze lang twijfelde). Bedankt 
voor de jarenlange inzet en steun aan de Zwaluw! 
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Zorgzame Saïga (Jolita De Vreese) 
Jolita De Vreese komt samen met haar tweelingsbroer Yorick in de scouts 
terecht in 1999. Jolita is een stilleke en houdt zich zich op de achtergrond. Enkel 
als er voor een snoepen moet gevochten worden, 
komt het roofdier in Jolita boven en moet er 
niemand in haar staan . Zij behaalt haar eerste 
ster bij de Wolven, alvorens ze overgaat naar de 
JVG’s. Jolita blijft er ook rustig haar ding doen en 
valt niet echt op. Bij de overgang naar de VG’s 
wordt Jolita plots wel wat mondiger, vooral 
tijdens de zanglessen met de eenheid. Zij behaalt 
daar ook haar tweede klas en wordt vanaf dan 
Zorgzame Saïga genoemd. Na 3 jaar houdt ze het 
daar voor bekeken en mag starten bij de 
Beverleiding. Daar komt haar zorgzame karakter 
natuurlijk volledig tot zijn recht en ook zij geniet 
van haar tijd bij de kleinsten van de eenheid. Maar 
Saïga heeft wat minder tijd om nog volop aan scouting te doen en besluit om 
met scouting te stoppen. De Zwaluw wenst je alvast het beste! 
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Totemraad 
De totemraad heeft zoals elk jaar opnieuw bijeengezeten en besloten om enkele 
nieuwe stamleden in de raad op te nemen. Dat heeft natuurlijk weer enkele 
fantastische totemnamen opgeleverd, die de nieuwe leden met trots zullen 
dragen. Hier zijn ze nog eens op een rijtje:  

 
Ernest Eeckhout is vanaf nu ‘Ontstuimige 
Bunzing’  
 
 
 
 
 
 

Zowie Mann wil vanaf nu enkel nog 
aangesproken worden als ‘Onbezorgde 
Vlinder’ 
 
 
 
 
 

 
Charlotte De Boever wordt vanaf nu 
‘Kwieke Wallabie” genoemd 
 
 
 
 

 
Chinook Poupaert heet vanaf nu ‘Vaardige 
Leguaan’ 
 
 
 
 
Proficiat! 
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Artikel Stam Groot Kamp 2010 
Zaterdag 31 Juli 2010 was het weer zover. We vertrokken 
Richting “Kattenbos” te Lommel voor ons jaarlijks 
langverwachte Grootkamp. Op ons terrein te Wondelgem - waar 
ons nieuw scoutslokaal staat - werd onze eigen vrachtwagen 
geladen met het materiaal voor het kamp. Alles ingeladen, en 
het was tijd om te vertrekken. Na een tweetal uren rijden 

kwamen we aan in ons al goed gekend Kattenbos. Nu weer alles uitladen dan 
maar. Al het materiaal werd gecentraliseerd en de opbouw van het kamp kon 
beginnen. Traditiegetrouw beginnen we met het stafkamp. Het belangrijkste 
eerst…de keuken om ’s avonds de hongerige magen van een 50 tal voorkampers 
te stillen. Nadat het stafkamp gezet is beginnen de leiders met hun eigen kampen 
te installeren. Ondertussen kan de stam het eten klaarmaken. Maandag 2 
augustus  was het dan ook weer een traditionele dag “de Bomendag”. De 
leiding, voorkampers en enkele jonge stammers  gingen het bos in om samen 
met boswachter Luc bomen te halen voor onze constructies. De overgebleven 
stammers smeerden ondertussen  boterhammen voor de boomhalers. ’s Avonds 
was er dan een warme maaltijd voorzien. Na de bomendag konden ook wij 
beginnen met een zelf gesjord opbergrek te plaatsen, een afwasrek en uiteraard 
ook een vlaggenmast waar onze Zwaluwvlag mag pronken. Toen de Stammers 
donderdag 5 augustus wakker werden was er iets veranderd. Één van onze 
stammers nl. Chinook Poupaert had een nieuwe naam gekregen. Hij heeft nu 
net zoals ons allemaal een totemnaam. Vanaf 
heden zullen we Chinook Poupaert Vaardige 
Leguaan noemen. Die avond was het ook 
onze BBQ avond. Ook dit jaar mochten we 
enkele gasten verwelkomen zoals boer Fons 
en zijn vrouw Annie, boswachter Luc met 
zijn vrouw en Koala met haar partner. 
Onze Kauw trakteerde dan ook alle 
Zwaluwen op een glaasje omdat hij dit jaar in 
het huwelijksbootje stapte en ook nog eens papa wordt. Nogmaals proficiat 
Kauw! Het was dan ook een welgeslaagde avond. Vrijdag was het off-day en 
mochten we even gaan ontspannen in Lommel. ‘s Avonds werd er al weer 
gewerkt in de keuken en al wat voorbereidend werk gedaan voor de komst van 
de kinderen en dus ook de bezoekdag. De ouders hebben kunnen genieten van 
een lekkere BBQ en een kort taartenspel, dat blijkbaar wel in de smaak viel. Na 
de koffie en het 4-uurtje vertrokken de ouders weer huiswaarts en dit was voor 
ons een teken dat het kamp echt begonnen was. 
Nu is het niet meer koken voor een 50 tal maar voor een 80 tal hongerige 
kinderen en leiders(sters). De Jv’s-Jg’n en VG’s koken zelf, voor hen werd er 
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een ‘fourage-bak’ klaargezet met de nodige ingrediënten voor hun maaltijd. 
Meestal werd dit door mij (Kongoni) klaargezet. Het 4-uurtje en de kantine 
werd klaargezet door de ‘kantinier'. Door het op en af komen van stammers 
hebben verschillende mensen dit gedaan. Ik ga dan ook geen namen schrijven 
om zo niemand te vergeten. De soep was meestal Wezel zijn taak. We hebben 
ook eens pannenkoeken gebakken met een recept van Kea. En onze Grizzly 
bleek blijkbaar een goede pannenkoekenbakker te zijn. De dag van de overgang 
was ook weer een beetje speciaal voor de Stam. De stammers zijn over het 
algemeen leiders(sters) die stoppen met leiding geven maar De Zwaluw nog niet 
willen verlaten. Dit jaar werd er een stammer gevonden om terug naar de 
Leiding te gaan omdat er geen verantwoordelijke leider(ster) meer was voor bij 
de VG’s. Saki zal zijn taak als takleider opnieuw opnemen bij de VG tak. Veel 
succes daar. Op de overgang zijn er ook altijd leiders(ster) die stoppen en had de 
stam voor één dag dan ook veel handen om te helpen. Zo werd onze 
vrachtwagen afgeschuurd om dan opnieuw te kunnen schilderen in het blauw 
met het logo van “De Zwaluw” erop. Er werden ook nieuwe dasringen en 
riemen gemaakt. Na de overgang moeten we aan de afbraak beginnen denken. 
Zo begonnen we maandag 16 augustus voor de regenbuien de eerste tenten af te 
breken. Die avond was het ook kampvuuravond en dit betekend dan ook het 
einde van het kamp. Dinsdag gingen dan ook al de kindjes met de bussen weer 
naar huis.  
De voorkampers blijven nog één dagje om verder af te breken en dan ook 
huiswaarts te gaan naar een lekker warm bad. Ik wens ook nog al de Stammers 
te bedanken die zijn langs geweest op kamp om te helpen. 
DANK U aan allen!!! Ook de mensen die niet bij de Stam zitten die kwamen 
helpen Maarten, Stefan en Gregory Dank u wel. 

 
Uw verslaggeefster en fotografe ter plaatse: 

Kalme Kongoni 
 

Kongoni, Grizzly, Leguaan, Ekster, Linsang, Tamarin, Wasbeer, Wombat 
(achter de boom), Kea en Saki 
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Artikel Bevers Groot Kamp 2010  
Eindelijk !!  

Nu kunnen we allemaal onze spannende avonturen van in 
het grote bos nog eens herbeleven ..  

Toch nog geen heimwee?  
Hier gaan we dan .. 

 
 
 
 

Donderdag 12 augustus 2010                                                                               
Heel vroeg in de ochtend stonden er veel kindjes verzameld op de parking van 
de Dampoort omdat we op Grootkamp 
vertrokken. Wombat en Nandoe 
kwamen de valiezen halen (waarvoor 
onze dank!!), ze werden ingeladen en 
niet veel later namen we afscheid van 
de mama en de papa en vertrokken 
met de trein richting Lommel. Er 
waren er al 2 gesneuveld op de trein: 
Remi Jorens en Tibo Van Hecke. Na 
2 uur gereden te hebben kwamen we 
aan in het Kattenbos. We vertrokken 
om 09u30 en kwamen ook om die tijd aan ??? Raar, wij gaan 2u achteruit op 
kamp voor de avondspelen dus je kan wel denken dat onze prutsen grote honger 
hadden .. 
Toen alles was uitgeladen gingen we onze valiezen halen en opbergen. Daarna 
konden we ons installeren in de tent en onze slaapzak, kussen, deken, pyjama 
klaarleggen en andere kleren aandoen want een hele dag in dat uniform ... We 
waren alweer met 9 bevertjes (meer dan genoeg en handen zeker vol  ) 
Quincy De Boever was al op kamp toen de andere bevertjes toekwamen, zij 
deed onverwachts het volledige kamp mee… Malac ging verder met het 
installeren plus ging eens polsen bij de keuken en de bevertjes kregen uitleg 
over de kampwenken van Bulle en Tictac (= dat zijn kleine regeltjes voor het 
kamp vlot te laten verlopen). Ze leerden ook al hoe ze hun slaapzak moesten 
opplooien, en dat lukte vrijwel bij iedereen. Als dat gedaan was konden we onze 
voetjes onder tafel schuiven en beginnen eten Mmmmm .. 
Na het eten volgt zoals gewoonlijk een uurtje siësta. Toen de siësta over was 
vertelde Tictac dat ze een vreemd briefje ontvangen had, de sjamaan kwam bij 
hen en vertelde dat de Zwarte Indiaan alle letters gestolen had.. De bevertjes 
twijfelden er niet over en hielpen de moeilijke opdrachten op te lossen om zo de 
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letters terug te krijgen. Omdat het hen gelukt was, kregen ze van de sjamaan een 
lekkere koek en een frisse beker melk!! Kan toch deugd doen é. 
De leiding had zoveel leuke dingen gepland voor de bevertjes maar zo actief 
waren ze niet meer (door de 2uren die we achteruit gegaan waren). Dus in plaats 
van een avondspel te spelen, besloten we om spelletje baseball te doen en dat 
vonden ze allemaal super! Als je de bal vangt moet je normaal gezien stil staan 
en passen naar de anderen. Dus als de leiding zegt ‘niet lopen met de bal’ is dat 
hetzelfde of ‘niet super snel beginnen stappen’ hé Tibo Van Hecke  Toen was 
het snoepjes tijd .. iets wat ze allemaal zeer graag horen. Leon Tack zei opeens 
dat er spoken in de kantinetent waren die in je poep knepen. Waarop Tictac met 
volle overtuiging zei dat overal waar je gaat, het vol zit met geesten. Iedereen 
keek vragend naar haar en toen antwoordde ze: “Het is echt waar, het zit hier vol 
met geesten in die tent. Die vliegen overal mee.” De andere leiding kon zich niet 
echt inhouden en schoten in de lach, vooral voor de manier waarop ze het zei, 
vastberaden.. (En zie je wel dat het in het boekske komt  ) Na de snoepjes 
besloot de leiding de bevertjes iets vroeger in hun bed te steken, het was een 
hele lange dag met de uurwisseling. Bulle vertelde een prachtig verhaaltje en 
daarna vielen de oogjes snel toe. Slaap zacht !! 
 
Vrijdag 13 augustus 2010 
Opstaan moesten we niet meer zeggen, want wakker waren de bevertjes al een 
tijdje (aan het lawaai te horen). Het was niet leuk voor hen om te wachten, maar 
ook niet leuk voor de leiding om gewekt te worden. Al bij al was het één van de 
rustige ochtenden. Voor een turnlesje was er geen tijd want het aankleden kwam 
maar traag op gang, ook misschien te wijten aan de donkere tent. We waren net 
op tijd voor het lekkere ontbijt, dat iedereen ongetwijfeld gesmaakt heeft. We 
moesten daarmee op krachten komen want straks kwamen de sportproeven er al 
aan. Voor we sporten hielden we een kattenwas en herhaalden snel even de 
bevereisen. 
Iedereen deed zijn sportschoenen aan en was er klaar voor. Hier volgt de uitslag 
van hun uitstekende sportprestaties : 
 
 50m sprinten 80m lopen Verspringen  
    
1) Leon Demey Mona 

Deschrijver 
Rémi Jorens 

    
2) Mona 

Deschrijver 
Rémi Jorens Tibo Van Hecke 

    
3) Rémi Jorens Tibo Van Hecke Leon Demey 
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Van al dat sporten is het toch maar niet meer dan normaal dat we allemaal met 
een reuzehonger zaten dus .. etenstijd !! 
Na de siësta waren er grote 
problemen tussen de sheriff en 
het grote opperhoofd. De 
volledige eenheid was erbij 
betrokken. Ze daagden elkaar 
uit en iedereen werd in 2 
groepen verdeeld: de cowboys 
en de indianen. Ze moesten 
allemaal 4 grote proeven 
doen: Schietoefeningen, water 
overbrengen op een speciale 
manier en nog 2 leuke 
opdrachten die me niet te 
binnen schieten. Op het einde brak er een groot ‘gevecht’ uit, waar er zeker geen 
gewonden bij vielen, maar waarbij de indianen wel gewonnen hadden. Na zo’n 
middagspel was het tijd voor het vieruurtje. De tijd vliegt zo snel, het maken van 
een beverburcht, wassen en de botterhammen stonden al klaar. 
Het leuke en speciale avondspel dat we in petto hadden voor de bevertjes viel 
letterlijk en figuurlijk in het water. Malac vertelde het laatste deel van het 
verhaal ‘De Vriendjes van het woud”, dat is het deel waarbij de tweelingbevers 
hun staart verliezen en overgaan naar de welpen (de jonge wolven of 
teerpootjes). Het was de avond van de overgang, dus normaal wordt er dan altijd 
een speciaal avondspel gespeeld waarbij de bevertjes moesten bewijzen dat ze 
moedig en sterk genoeg waren om over te gaan naar de teerpootjes.. ze vielen 
echter bijna allemaal in slaap voor het verhaaltje uit was dus liepen we vlug naar 
de tent om in ons nestje te kruipen, want morgen kam de grote dag: Overgang !! 
Maar meer daarover strakjes .. Slaapwel 
 
Zaterdag 14 augustus 2010 
Toen we zaterdagochtend wakker werden, moesten we weer ons 
scoutsuniformpje aantrekken. Het was immers de grote dag van de overgang ! 
Na een stevig ontbijt en een snelle kattenwas trokken de bevertjes, samen met de 
rest van de eenheid, naar de grote vlakte van ons kampterrein. Daar wordt ieder 
jaar de grote overgangsceremonie gehouden, waarbij verschillende prijzen 
worden uitgereikt en verteld wordt welke kindjes naar een andere tak gaan. Bij 
de bevertjes werden dit jaar weer de sportprijzen, zwembrevetten en de prijs 
voor Bevertje van het Jaar uitgereikt. 
De sportprijzen waren :  
Brons voor Muna Mann 
Zilver voor Leon Demey  
Goud voor Tibo Van Hecke 
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En omdat bijna iedereen dit jaar mee gaan zwemmen is, kreeg elk bevertje zijn 
brevet van watergewenning. De prijs voor Bevertje van het Jaar wordt elk jaar 
gegeven aan het bevertje dat het meest naar de vergaderingen komt, steeds in 
orde is met zijn uniform, op elk kamp meegaat, flink meespeelt en goed naar de 
leiding luistert.  
Dit jaar werd deze prijs gewonnen door : 
Quincy De Boever. 
Aan haar en aan alle andere bevertjes nogmaals, een dikke proficiat ! 
Daarna werd verteld welke kindjes allemaal overgaan naar een andere tak. En 
omdat de beverwerking jammer genoeg maar 1 jaartje duurt, gingen dus alle 
bevertjes over naar de teerpootjes. Vanaf september zitten ze dus niet meer bij 
Malac, Tic-tac en Bulle, maar bij de teerpoten, waar ze zullen kennismaken met 
een heleboel andere kindjes, leiding, en de vrienden van het Jungelboek. Het 
was een moeilijk afscheid, vooral voor de leiding, en bij sommige zijn er toch 
een paar traantjes gevallen. Maar eenmaal de bevertjes bij hun nieuwe tak aan 
het spelen waren, konden we alleen nog maar lachende gezichtjes zien ! De rest 
van de dag hebben de bevertjes met de teerpootjes gespeeld, en ‘s avonds waren 
ze zo moe, dat de beverleiding moest wachten tot de volgende ochtend om hun 
straffe verhalen te horen.  
 
Zondag 15 augustus 

Zondag stond er gelukkig weer een normale dag op het programma, om nog wat 
te kunnen bekomen van de bevertjes hun avonturen bij de teerpoten. We 
begonnen de ochtend met een stevig ontbijt, bij het ene bevertje al iets steviger 
dan bij de andere bevertjes, is het niet Rémi Jorens ? Daarna maakten we ons 
bed op en poetsten onze tanden.  
Als klein techniekje deden we die dag kimspelen. Dit houdt in dat de bevertjes 
geblinddoekt allerlei dingen moesten proeven, ruiken, voelen en horen, om ze 
daarna te kunnen benoemen. Dit leidde uiteraard vaak tot hilarische antwoorden, 
vooral bij het proeven en ruiken. Zo vonden heel wat bevertjes dat er iets niet 
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klopte aan de mosterd, en benoemde deze dan ook als ketchup, eiersalade of 
mayonaise. Peper en zout uit elkaar houden bleek ook niet zo gemakkelijk, en 
volgens Mona Deschrijver smaakt suiker zelfs een beetje als zout. Maar de 
opmerkelijkste antwoorden kregen we toch te horen toen we de bevertjes aan 
een flesje bier lieten ruiken !  
Zo vond Rémi Jorens dat het rook naar mayonaise en Mona Deschrijver vond 
dan weer dat bier iets weg had van sinaasappelsap. Maar uiteindelijk deed 
iedereen toch goed zijn best en behaalden alle bevertjes de techniek kimspelen.  
Na het middageten was het weer tijd voor onze siësta. Jammer genoeg begon het 
toen net te regenen. Maar gewapend met een goede regenjas gingen de bevertjes 
na hun middagdutje toch op pad met 2 indianen en een cowboy. Deze wouden 
graag een gezelschapsspel spelen, maar omdat ze met te weinig waren, vroegen 
ze of de bevertjes niet wilden meespelen. En natuurlijk wouden de bevertjes 
dat ! Dus trokken ze met de indianen en cowboy naar de eettent, zodat ze toch 
een beetje droog zaten en toen kon het spel beginnen ! Na een lange en 
spannende strijd wonnen uiteindelijk de indianen, maar omdat ook de cowboys 
heel goed hun best hadden gedaan werd besloten dat eigenlijk iedereen een 
beetje gewonnen had. De bevertjes namen snel afscheid en liepen naar hun eigen 
eettent.  
Want ondertussen was het zo hard gaan regenen dat iedereen moest schuilen ! 
De leiding zorgde voor allerlei 
kleurboeken en stiften, en samen 
met de hond Aiko werd er ondanks 
de regen nog een gezellige boel 
van gemaakt. Zo gezellig zelfs dat 
Lena Bernaerts, die eigenlijk wel 
een beetje bang is voor honden, 
Aiko toch durfde strelen !  
Omdat het maar bleef regenen en 
de bevertjes toch moesten 
gewassen worden, mochten ze 
tegen de avond in de warme 
douche. Wat een luxe was dat ! Helemaal proper en warm genoten de bevertjes 
van hun avondeten. Maar daarna waren ze toch allemaal een beetje moe. Malac 
vertelde nog snel een mooi verhaaltje en daarna gingen de bevertjes tevreden 
slapen. 
 
Maandag 16 augustus 2010 
Vandaag moesten we beginnen met de afbraak van de houtconstructies (onze 
prachtige zithoek en tipi) en een paar tenten. Gregory had voor de bevertjes iets 
leuk in petto; hij zaagde de grote zware balken voor de bevertjes in kleine 
stukken, waarmee ze hun leiding toch zo goed konden helpen. En naast de zware 
balken gingen ze ook touwtjes rapen. Ze hebben dus veel gewerkt :) en waren er 
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fier op !! net als de leiding. Na het werken mochten ze natuurlijk vrij spelen. Ze 
maakten een ‘kampvuurtje’ en Tibo 
Van Hecke probeerde door middel 
van stenen tegen elkaar te laten slaan 
vuur te maken. Na het spelen was het 
tijd om takken uit het bos te gaan 
halen want ‘s avonds was het 
kampvuuravond. Maar wat is een 
kampvuur zonder hout?? Niets dus.. 
De bevertjes hadden voor die avond 
een liedje ingeoefend en mochten dat 
toen naar voor brengen. Toen de 
bevertjes het hout waren gaan halen kwamen Lena Bernaerts en Mona 
Deschrijver naar Tictac en ze zeiden dat ze een klein everzwijntje hadden 
gezien. 
Toen Malac en Bulle het te horen kregen waren ze toch effen geschrokken. 
Toen al het hout op zijn plaats lag, snel nog even handjes wassen en aan tafel 

aanschuiven. Mmmmm lekker 
macaroni. Onze Rémi Jorens had 
zeker wel 3 borden op. Na het eten snel 
nog even slapen. Na het slapen had de 
leiding een verassing voor hen. We zijn 
‘s middags met de bevertjes naar het 
Blauwe Meer gegaan, (zagen dat de 
bevertjes kunnen om toch eens te gaan 
zwemmen  ) waar we eerst naar de 
diertjes zijn gaan kijken en daarna 

hebben we effe gezwommen (niet te lang want het was zeer koud water) en dan 
zijn de bevertjes van de buis gegaan. Het 
was iets te fris dus besloten we om eruit te 
gaan en naar de speeltuin te gaan. Malac 
had eigenlijk het doel voor ogen om eens 
een lekkere warme douche te nemen in het 
Blauwe Meer, maar spijtig genoeg deden 
de douches het niet.. Oeps.. Op de speeltuin 
had Rigo De Bruecker wat last van de 
warmte en kreeg een bloedneus, niets erg. 
De bevertjes genoten ervan want ze kregen 
van de leiding nog eens een ijsje. Na zo’n 
lekker ijsje en zo hard gedanst te hebben op 
de leuke muziek was het al later dan we 
dachten. Om kwart voor 6 besloten we om 
terug te keren naar het kampterrein want 
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daar stonden onze boterhammetjes met smeerkaas al te wachten en de heerlijke 
champignonsoep. Na het eten snel nog even het liedje verder inoefenen en dan 
richting het kampvuur. Tijdens de pauze zijn we dan in ons bedje gekropen want 
de bevertjes waren heel erg moe. Rap nog het avondlied gezongen en daarna 
oogjes toe en richting droomland:) 
 
Dinsdag 17 augustus 2010 
Het was 08.00 en dus tijd om op te staan. Vandaag was de eerste keer dat de 
leiding de bevertjes moest wakker maken in plaats van andersom. Direct 
uniform aan en naar het ontbijt waar ze lekkere boterhammen met confituur 
kregen. Het was de laatste dag, nu zagen we mama en papa terug. Blij dat ze 
waren.. Na het ontbijt was het tijd voor de valiezen helemaal in orde te maken. 
Terwijl Bulle nog een laatste kattenwas deed maakte Malac en Tictac de 
valiezen klaar want om 2.00 ging de bus er al staan.  
Na de valiezen mochten de kindjes vrij spelen tot aan het middag eten. 
Boonnngg 12u .. Tijd om aan tafel aan te schuiven waar ze lekkere hotdogs 
kregen:) Ze kregen er wel maar 2 om ongevalletjes op de bus te vermijden. Na 
het eten snel nog even slapen op het zachte gras terwijl Bulle de laatste kaartjes 
voorlas en toen was het tijd om afscheid te nemen van de bevertjes. Er vielen 
toch een paar traantjes bij de leiding. Want het was helaas het laatste kamp met 
de bevertjes want ze worden groot en gaan in september allemaal bij de 
Teerpootjes  
 
Het Grootkamp zit er helaas alweer op nog een paar maanden wachten en we 
vertrekken alweer op kamp. Ik hoop dat iedereen een leuke tijd gehad heeft. De 
leiding deed zoveel mogelijk hun best om er zo een aangenaam en leuk kamp 
van te maken (ondanks de regen), maar daar zorgde niet alleen de leiding voor, 
ook de eenheidsleiding. Nog nen helen dikke merci voor alles. En ik zou ook de 
stam willen bedanken voor al het lekkere eten die ze maakte voor ons. DANK 
JE !!! 
  
Jullie reporters ter plaatse : 
 

Wispelturige Timalia (Malac) 
Zachtaardige Panda (Tictac) 
Scherpzinnige Hinde (Bulle) 
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Programma Bevers    
Na de grote avonturen van het grootkamp, staat er voor ons een nieuw scoutsjaar 
te wachten met allemaal nieuwe bevertjes. De Vriendjes van het Woud hebben 
het volgende voor ons nog in petto.. Vergeet niet om elke vergadering €0,5 
(drankje / koekje) of €1 (drankje en koekje) mee te geven, liefst blauwe of 
donkere kledij en een lunchpakket moest de vergadering om 10u beginnen..  
Zaterdag 04 september 2010 
Vergadering van 14u tot 17u30 : Er worden veel spelletjes gespeeld waardoor 
we elkaar steeds beter leren kennen. 
 
Zaterdag 11 september 2010 
Vergadering van 14u tot 17u30 : Er worden veel spelletjes gespeeld waardoor 
we elkaar steeds beter leren kennen. 
Zaterdag 18 september 2010 
Vergadering van 14u tot 17u30 : Vandaag leren we de Vriendjes van het Woud 
kennen en wordt er veel gespeeld. 
Zaterdag 25 september 2010 
Geen vergadering 
 
Zaterdag 02 oktober 2010 
Vergadering van 14u tot 17u30 : Vandaag gaan we naar de Nieuwe Wandeling 
en luisteren we naar het eerste deel van het verhaal van de Vriendjes van het 
Woud en spelen er een groot spel op . 
Zaterdag 09 oktober 2010 
Vergadering van 14u tot 17u30 : Vandaag leren we onze veters knopen, ritsen en 
knopen dichtdoen en onze tanden poetsen dus vergeet allen niet jullie 
tandenborstel en tandpasta (eventueel een bekertje). 
Zaterdag 16 oktober 2010 
Vergadering van 14u tot 17u30 : Vandaag gaan we naar Malem en luisteren we 
naar het tweede deel van het verhaal van de Vriendjes van het Woud en spelen 
er een groot spel op ...we maken ook kennis met de bevereisen . 
Zaterdag 23 oktober 2010  
Geen vergadering 
Zaterdag 30 oktober – 03 november 2010  
Herfstkamp 
 
Zaterdag 06 november 2010 
Geen vergadering 
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Zaterdag 13 november 2010  
Vergadering van 14u tot 17u30 : Vandaag leren we wat spoortekens zijn en wat 
we daar allemaal mee kunnen doen + we gaan een tochtje maken door ’t stad . 
Zaterdag 20 november 2010 
Vergadering van 14u tot 17u00 : Vandaag gaan we naar het park van 
Mariakerke, daar herhalen we de vriendjes van het woud en luisteren we naar 
het derde deel van het verhaal de Vriendjes van het Woud + spelen er een groot 
spel op . 
Zaterdag 27 november 2010 
Geen vergadering 
 
Zaterdag 04 december 2010 
Vergadering van 10u00 tot 17u30: Sinterklaas komt vandaag eens op bezoek + 
5kamp + kleine spelen .. Lunchpakket niet vergeten !!! 
Zaterdag 11 december 2010 
Vergadering van 14u00 tot 17u30. Vandaag spelen we vele (nieuwe) spelletjes 
Zaterdag 18 december 2010 
Vergadering van 14u00 tot 17u30. Crea kerstdag : We maken iets voor kerstdag 
(voor de mama en de papa) 
Zaterdag 25 december 2010 
Geen vergadering 

 
 

Malac (Keeo) 
Wispelturige Timalia 

0474856412 
Bevers@dezwaluw.org 
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Artikel Teerpoten Groot Kamp 2010  
Zaterdag 7 augustus 2010 
Iedereen kijkt al een hele vakantie reikhalzend uit naar dit moment en eindelijk 
is het zover: het grote kamp begint. Dit is echter geen gewone eerste dag zoals 
andere jaren maar deze keer is de eerste dag reeds de bezoekdag. Dit resulteert 
in een heuse toestroom van ouders met een hoop uitgelaten kindjes. De ouders 
helpen met het installeren en wanneer dit bij iedereen is gebeurd, volgt een 
maaltijd voor de ouders en de Teerpootjes. Na een heerlijke hamburger voor de 
Teerpootjes, is het tijd om eens het kamp te gaan verkennen en alle belangrijke 
plaatsen eens te tonen. Het is een heuse tocht, want het is een groot kamp en 
onderweg spelen we ook enkele spelletjes. Wanneer we terug zijn, is het tijd om 
afscheid te nemen van de ouders en met het “echte” kampprogramma te 
beginnen. Na nog enkele afspraken gemaakt te hebben, is het alweer tijd om te 
eten. Boterhammen met kaas en een kom soep smaakten ons goed. Terwijl we 
aan het zingen waren, werden we opeens aangevallen door twee weerwolven, 
onze teerbeminde takleider Wontolla werd ook gebeten en werd één van hen. 
Paniek alom toen bleek dat ook leiders van andere takken gebeten waren. Dit 
moest dus opgelost worden door hulp van de hele eenheid. Na een hele hoop 
opdrachten slaagden we er in een middel te bereiden om onze leiding terug te 
krijgen en de originele weerwolf werd gedood, dus daar waren we vanaf. Na 
zo’n spannende eerste avond, was het hoog tijd om in ons bedje te kruipen en 
dat deden we dan maar. 
 
Zondag 8 augustus 2010  
Na een eerste nacht op zo’n veldbedje of een luchtmatras kan een turnles altijd 
deugd doen. Een stevig ontbijt zou er natuurlijk ook ingaan en boterhammen 
met speculaas waren dan ook welgekomen. Het is kamp dus dat betekent om 
10u inspectie. De eerste inspectie van het kamp, maar Laurian Schram was 
meteen in vorm en had een vlekkeloze inspectie. Het is zondag en dan is het 
morele opvoeding. Dit keer was het onderwerp: Wat is religie?. Dit was zeer 
leerrijk voor iedereen en iedereen kwam ook van elkaar te weten waarin hij/zij 
geloofden. Nadien was het tijd voor een spelletje in het bos namelijk 
verstoppertje. Iedereen was heel actief en er kwam zelfs tactiek aan te pas. Na 
zo’n uitputtend spel, smaakt een warme maaltijd des te meer. Schnitzel met 
patatjes en een dragonsaus stonden op het menu. Voor het middagspel moesten 
we het opperhoofd van een indianenstam bevrijden. Dit konden de Teerpootjes 
doen door dierenhuiden te verzamelen.  Onze super teerpoten slaagden daar 
natuurlijk in en konden het opperhoofd zonder al teveel moeite bevrijden. Voor 
zo’n heldendaad mag een mens al eens beloond worden en dat werd op gepaste 
wijze gedaan door onze STAM. We kregen namelijk pannenkoeken!!! Na het 
wassen (waarbij Benjamin Meersseman zoals gewoonlijk de laatste was) en het 
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eten, was het alweer tijd voor een zangles. Deze werd geleid door Ko en Mor 
(op de gitaar!!). Daarna volgde een heel erg spannend verhaal van Mor over de 
Keta Clan. Dit was een Clan die 15 jaar geleden een kind hadden ontvoerd bij 
een speciale stand van de sterren. Van het kind en de Clan werd nooit nog iets 
gehoord. Iedereen had de daver op het lijf bij zo’n verhaal. En het moest 
natuurlijk lukken dat net die dag de sterren exact hetzelfde stonden. Opeens was 
er enorm veel animo in de zithoek toen bleek dat Benjamin Meersseman 
ontvoerd was door twee gekken. Alles werd in het werk gezet om Benjamin 
terug te krijgen en zo geschiedde dat de Keta Clan na 15 jaar toch ingerekend 
kon worden dankzij de hulp van de Teerpoten. Daarna was het wel tijd 
geworden om “Goed nacht leiding” te zingen en in ons bedje te kruipen. 
 
Maandag 9 augustus 2010 
Zoals elke morgen op kamp volgde weer hetzelfde ritueel: opstaan, turnles, 
ontbijt en inspectie. Na deze standvastigheden van elke dag, volgt altijd een 
andere activiteit. Vandaag waren dit de kimspelen. Daarin worden de smaak en 
reukzin van de teerpoten op de proef gesteld. Hierbij vielen vooral de prestatie 
van Maité Van Laere en Quicy De Boever (Bevertje) op, met respectievelijke 
scores van 9/9 en 8/9. Hier nog enkele opmerkelijke uitspraken van teerpoten: 
Koffie als peper, bier als olijf, mosterd, wijn, cola en zelfs BBQ- saus. 
Na de kimspelen was het tijd voor ons middagmaal. En dit was echt een 
feestmaal: Val au vent met frietjes. Iedereens buikje was rond gegeten en een 
siësta deed deugd. Plots werden we opgeschrikt door de directeur van de zoo die 
ons meedeelde dat zijn dieren uit de zoo waren gestolen. Goede zielen dat we 
zijn, waren we natuurlijk meteen bereid om helpen de dieren terug te krijgen van 
de ordinaire dieven. Raar maar waar, maar door enkele opdrachten wisten we 
alle dieren te bemachtigen en de directeur was uitermate tevreden. Na het 
middagspel volgt ook elke dag hetzelfde ritueel: 4-uurtje, wassen en daarna 
boterhammen eten met soep. Na het avondeten is het meestal tijd voor een 
geflipte zangles onder leiding van Ko en Mor die er meestal nogal de sfeer 
inbrengen . Voor de verhaaltjes konden we vandaag beroep doen op de 
boekjes van Maité Van Laere. Na de prachtige verhaaltjes, gebeurde iets heel 
vreemd: eerst kwam een Alien om hulp vragen maar, Wontolla stuurde hem 
weg. Dan kwamen een zakenman en een ontvoerder en maakten hetzelfde mee. 
Maar toen kwam er een lieflijke dame die de aandacht van onze Wontolla wel 
had getrokken… Ze nodigde hem uit om mee te komen maar dat draaide anders 
uit dan verwacht. Wontolla werd in de val gelokt en werd door de ontvoerder en 
de zakenman overvallen, die een complot hadden gesmeed met de dame. 
Dankzij de politie kon het drietal echter ingerekend worden na een tijdje en 
kwam Wontolla dus met de schrik vrij. En ik denk enkele teerpootjes ook wel.  
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Dinsdag 10 augustus 2010 
Het is 8u en de Teerpoten worden gekwekt door de al te energieke stem van Ko 
met de mededeling om op te staan in uniform. En dat betekent dat het een 
speciale dag zal worden. Wij gaan namelijk gaan zwemmen vandaag!!! Maar 
voor het zwemmen moeten we natuurlijk eerst ontbijten en onze inspectie 
maken. Dit gebeurt bij iedereen met een enorm enthousiasme en dit alles is dan 
ook snel gebeurd. Het zwembad is in Neerpelt dus zullen we de trein moeten 
nemen om onze bestemming te bereiken. Het station is echter 2km van ons 
verwijderd. Maar als echte scouten laten wij ons daar niet door doen en zullen 
deze tocht met gemak voltooien. Aangekomen op het perron van de trein, zetten 
wij ons toch allen even neer want 2km is toch niet niks. Wat dan volgt is voor de 
leiding één van de meest stresserende momenten van het kamp en voor de 
kinderen één van de saaiste waarschijnlijk. Er was namelijk een tragisch ongeval 
gebeurd op onze spoorlijn waardoor de treinen voor minstens twee uur waren 
afgeschaft. Maar door de kordate aanpak van de leiding slaagden we er toch in 
de wachttijd te beperken tot “slechts” anderhalf uur !!! De leiding had immers 
uit uiterste nood kunnen regelen dat we toch op een (overvolle) bus naar het 
zwembad konden worden gevoerd. Daar aangekomen, was de miserie snel 
vergeten. Er was ten eerste een heel leuk speelbad voor iedereen. Maar daarnaast 
was er ook een heuse wildwaterbaan voor de ervaren zwemmertjes onder ons. 
Dit zorgde voor een hoop plezier en enkelen durfden het zelf opnemen tegen de 
leiding in een snelheidswedstrijdje is het niet Leon Tack, Lars Hostens en 
Seppe Bovyn?  Dit was voor iedereen een geweldige ervaring en iedereen 
heeft zich kostelijk geamuseerd. Na meer dan 2 uur zwemmen was echter 
iedereen erg moe en besloten we maar huiswaarts te keren. Dit keer reed de trein 
gelukkig wel. We kwamen aan bij het station en de trein stond zelfs al te 
wachten waardoor we ons nog serieus mochten haasten om hem te halen. Een 
snelle spurt van iedereen was vereist. Terug aangekomen in Lommel, volgde 
terug een wandeltocht van 2km terug naar het terrein. Dit was er voor enkelen 
misschien teveel aan. Het leek wel 100km en het regende nog ook. Zelfs de 
leiding kreeg het op bepaalde momenten lastig, is het niet Tic-Tac ? Een hele 
zware dag en de balletjes in tomatensaus waren zeer welgekomen toen we terug 
waren. Dan volgde nog één van de meest emotionele momenten van het kamp: 
Wontolla verliet immers het kamp om thuis te gaan studeren. Hij heeft echter 
wel beloofd dat hij volgend jaar voor alles geslaagd zal zijn en dus ook het 
volledige kamp zal meegaan. Daarna nog snel luisteren naar een verhaal en even 
zingen en dan was het na zo’n vermoeiende dag tijd om te gaan slapen.  
 
Woensdag 11 augustus 2010   
Een ontbijt om niet snel te vergeten deze morgen: want het waren namelijk 
boterhammen met choco en chocomelk. Dat betekende dus smullen !!! Na zo’n 
hectische dag als gisteren, lagen de tenten enorm overhoop en dat betekende dus 
een enorm grondige inspectie: slaapzak perfect opgeplooid, valies “pico bello”, 
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tenten vegen en vuil ondergoed op het bed ter controle. Na de inspectie volgden 
de sportproeven. 
Iedereen deed het echt uitstekend en de vooruitgang ten opzichte van de vorige 
kampen was duidelijk merkbaar.  
 
 
Maar er moet natuurlijk een top-3 zijn: 
 
60 meter                                             400 meter 

 
 
 
 
 

Na zulke zware inspanningen is een half uurtje vrij spel welgekomen. Iedereen 
amuseert zich kostelijk en iedereen heeft dan ook reuzehonger. Heerlijke fish 
sticks met gebakken aardappelen worden dan ook met enorm veel genot en 
blijdschap opgegeten. ‘s Middags gebeurde iets onbegrijpelijks en desastreus. 
Quincy De Boever werd namelijk ontvoerd door 2 gemene Indianen. De 
teerpoten moesten onder andere goud verzamelen en een bloemenwinkel 
herstellen om te weten te komen waar Quincy De Boever verstopt zat. Eens de 
twee Indianen gevonden waren, was de klus snel geklaard. De Indianen waren 
onmiddellijk overmeesterd en moesten zeggen waar Quincy De Boever zat. We 
kregen haar terug en dus eind goed, al goed. Het is bijna overgang en dus hoog 
tijd om de teerpooteisen eens te herhalen. Het werd vrijwel snel duidelijk dat het 
goed was dat dit herhaald werd. Enkele quotes: “Bagheera doodt een aap om een 
stem te krijgen (moet buffel zijn)”, “De zwarte panter is Akela (Bagheera)”, 
“Bagheera geeft een banaan aan Mowgli op de raadsrots (een stem)”. Na deze 
educatieve activiteit, smaakten de boterhammetjes met soep ons extreem goed.’s 
Avonds na de zangles kwam opeens cowboy Woodie onze zithoek 
binnenwandelen. Hij vertelde ons dat zijn paard was gestolen door een bende die 
al een hele tijd de buurt terroriseert. De Teerpoten hielpen Woodie maar al te 
graag en kregen de bende (letterlijk) op de grond. De bende werd zelfs bijna 
vernederd door ons en Woodie kreeg zijn paard terug. Ons bedje was 
ondertussen welgekomen en we kropen dan ook maar zo snel we konden in ons 
bed. 
 
Donderdag 12 augustus 2010 
“Om den overen dag” is het motto van de leiding van de Teerpoten, en daarom 
was het vandaag weer tijd om ons uniform aan te trekken. Ons uniform 
aantrekken op 12 augustus, dat moet wel Explo zijn vandaag. En dat was het 
ook. Explo? Wel dat is een staptocht met als belangrijkste bestemming de 
frituur. Die weg moeten de teerpootjes vinden aan de hand van foto’s. Het was 

1: Leon Tack:     1min 37 
2: Lars Hostens:    1min 40 
3: Charlin Owusu:    1min 41 

1: Lars Hostens: 10sec80 
2: Jannes Depoortere: 11sec20 
3: Alix De Boever:  11sec30       
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een flinke tocht met een blakende zon en dus heel warm. Toch deed elke 
teerpoot het uitstekend. We bereikten tegen het middaguur frituur Pannini en 
aten ons buikje lekker vol. Vooral Tenzin Hoflack en Benjamin Meersseman 
lieten zien dat ze een frietje kunnen “steken”. Na het eten volgde voor de 
teerpootjes nog een verrassing… We verplaatsten ons toen in groep naar de 
sportveldenstraat. Daar aangekomen ontdekten de teerpoten hun verrassing: een 
enorme speeltuin waar ze zich de hele middag konden uitleven. Teruggekomen 
op het kamp, volgde de traditionele barbecue. Die werd verzorgd door de eigen 
leiding en gebeurde samen met  de wolven. Het was een heerlijke maaltijd en 
sommigen kwamen zelfs driemaal aanschuiven. Het was een zeer vermoeiende 
maar leuke dag en er zou dus veel gedroomd worden. 
 
Vrijdag 13 augustus 2010 
“Teerpootjes mogen opstaan !!!” weerklonk door de bossen van Lommel. Het 
was 8u en dus tijd voor een nieuwe dag: Eerst eens allemaal naar het toilet want 
de “piespotjes” zaten overvol. 
Het is de laatste dag voor overgang en dus is iedereen nogal uitgelaten. Morgen 
is de grote dag en er moeten nog enkelen van de tweedejaars hun teerpooteisen 
behalen. Iedereen komt om beurt bij Mor of Ko om dit af te leggen. 
Ondertussen ontfermt Hathi zich over de anderen en speelt hij enkele spelletjes. 
Vooral Leon Tack en Benjamin Meersseman wisten heel goed wat van hen 
gevraagd werd. Na dit kleine examen hebben de teerpoten zeker en vast een 
uurtje vrij spel verdiend. Daar worden vooral veel kampen gebouwd onder het 
goedkeurend oog van de leiding. Ondertussen is Hathi druk in de weer voor een 
geheimzinnige opdracht die later op de dag duidelijk zou worden… Na het 
middageten en de siësta, werd het hele kamp opgeschud door ruziënde cowboys 
en indianen. Ze verweten elkaar vanalles. De meeste dingen zijn het typen zelf 
niet waard. Ze waren aan het ruziën over wie In Amerika mocht blijven wonen. 
Ze raakten er zelf niet uit en  vroegen de hele eenheid om het dispuut uit te 
klaren. De eenheid werd in 4 groepen verdeeld, 2 cowboy en indianen. Ze 
moesten aan de hand van opdrachten uitmaken wie de beste was. De stam die 
won, mocht in Amerika blijven wonen. Enkele opdrachten waren onder andere 
schieten met pijl en (kruis)boog en een vuurtje maken. Natuurlijk wonnen de 
indianen, maar de cowboys konden dit niet verkroppen. Maar gerechtigheid 
geschiedde en de indianen haalden hun slag thuis. De cowboys dropen tenslotte 
af. Na het eenheidsmiddagspel was het al weer tijd om te wassen. Het was een 
grondige was want iedereen moest er piekfijn uitzien voor de overgang. Na het 
eten en de zangles kwam opeens een engel de zithoek binnen. Hij was helemaal 
in paniek omdat zijn sleutel naar de hemel was gestolen door de duivel. De 
teerpoten moesten ervoor zorgen dat de engel zijn sleutel terug kreeg. De 
teerpoten moesten daarbij hun leven wagen bij voetbalhooligans en later heel 
erg rustig sluipen om ijzer te verzamelen om een nieuwe sleutel te maken. Door 
de hulp van een tovenaar in te roepen, kon uiteindelijk een nieuwe sleutel 
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gemaakt worden en kon de engel terug naar de hemel. En dan in de slaapzak 
want morgen is het een belangrijke dag. 
 
Zaterdag 14 augustus 2010  
Dit is de dag waarop voor velen alles verandert in hun scoutsleven. Het is 
namelijk overgang. En naar ons motto: “om den overen dag” was het dus weer 
tijd om ons uniform aan te trekken. Een piekfijn uniform weliswaar want 
vandaag wordt onder andere een eenheidsfoto getrokken. De officiële ceremonie 
begon na de inspectie en dat was dus om 10uur stipt. De ceremonie werd 
geopend met de prijzen van de bevertjes. Zij zouden die dag dan ook allemaal 
overkomen naar de teerpoten. En dan was het aan ons voor de prijzen. Mor ( 
gelegenheidstakleider) sprak als volgt: bij de sportproeven (dat is hij/zij die 
gedurende het jaar het best verbeterd is en het meest meespeelt in de spelen.)  
Bronzen medaille: Leon Tack 
Zilveren medaille: Marthe Michiels 
Gouden medaille!! Seppe Bovyn 
Behaalden de teerpooteisen:  Mel Van Rompay 
               Leon Tack 
               Jannes Depoortere 
               Benjamin Meersseman  
En dan de uitslag van de Teerpoot van het jaar (Dat is hij/zij die het hele jaar het 
meest zijn best doet, het meest naar de vergaderingen komt, altijd perfect 
uniform heeft, beste inspecties,…)  
Derde plaats: Jannes Depoortere 
Tweede plaats: Mel Van Rompay 
En de eerste plaats: prrrrrrrrrrrrrrm Tsjing: De Teerpoot van het jaar: Benjamin 
Meersseman 
De teerpoot van het jaar wordt normaal grijze broer of zus. Maar aangezien 
Benjamin overgaat naar de wolven moeten we kijken naar de beste teerpoot die 
niet overgaat. En dit jaar is dat : prrrrrrrrrrrrrrrrrrrm Tsjing: Nora Van 
Huychem. 
En dan is het tijd voor de overgang: 
Gaan naar de Teerpoten:  Bernaerts Lena, De Boever Quincy, De Bruecker 
Rigo, Demey Leon, Deschrijver Mona, Jorens Remi, Mann Muna, 
Verschuere Lotte 
We krijgen ook een nieuwe leidster namelijk Hevige Mink, dat belooft. Zij zal 
ons goed bijstaan en zal een goed aanspreekpunt zijn voor de teerpoten. Wij 
verwelkomen haar met open armen. Jammer genoeg moeten we ook afscheid 
nemen van een uitzonderlijk geestig en goed leider namelijk Mor. We zullen 
hem missen in de scouts maar danken hem toch voor de jarenlange inzet in de 
scouts. Na de officiële overgang is het tijd om de dag te beginnen en aan de 
nieuwe teerpoten om onze werking te leren kennen. Maar eerst een heerlijke 
spaghetti eten en een beetje siësten. Daarna volgt het traditionele overgangsspel. 
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Daarin worden de nieuwe teerpoten en leiding op passende wijze ontvangen. 
Details hierover kunnen echter niet meegedeeld worden wegens het feit dat dit 
geheim moet gehouden worden voor de bevertjes die volgend jaar naar onze tak 
zullen komen. Al kan ik wel verklappen dat Mink serieus heeft afgezien door 
pili pili  We hadden ons behoorlijk vuil gemaakt bij het middagspel en dus 
hebben we ons grondig moeten wassen. Na het wassen maken de nieuwe 
teerpoten ook eens een zangles mee die voor hen wel heel energiek en speciaal 
is.  Maar tijdens de zangles gebeurde iets heel erg onbegrijpelijks, een 
aardverschuiving, een desastreuze gebeurtenis. Ko werd namelijk ontvoerd door 
twee gangsters. Na lang onderhandelen en enkele opdrachten werd Ko gelukkig 
bewusteloos teruggevonden. De gangsters werden ingerekend en Ko was gered. 
En dan was een eind gekomen aan deze speciale dag. Deze tak zal voor de rest 
van het jaar bij elkaar blijven en daar hebben we dus vandaag al even van 
kunnen snoepen. En ik moet eerlijk toegeven: het zal een schitterend jaar 
worden… 
 
Zondag 15 augustus 2010     
Deze dag gaat de geschiedenis in als de dag met de meeste regen ooit op kamp. 
Van ’s morgens tot ’s avonds constant regen. Misschien een tijd om een 
grondige inspectie te houden? Dat dacht de leiding alvast. Maar de teerpoten 
dachten: “de overgang is gepasseerd dus wij moeten ons best niet meer doen” 
resultaat: een barslechte inspectie bij iedereen. Maar in deze omstandigheden 
konden we het ze wel vergeven… 
Het was even gestopt met regenen (een zeldzaamheid dus) en dus was het een 
uitgelezen  kans om de moppen in te oefenen voor de kampvuuravond. Na deze 
lachwekkende sketchrepetitie, was het de hoogste tijd om rijst met kip en 
zoetzure saus te gaan eten. En het blijft echt bewonderenswaardig hoe de STAM 
er in slaagt om elke keer opnieuw zo’n verrassende maaltijd uit hun mouw 
weten te schudden. Na deze verrukkelijke maaltijd was echter weer een 
emotioneel moment aangebroken. Mor, die de eenheid verlaat, verliet immers 
ook het kamp om te gaan studeren.  We zullen hem missen in de eenheid en het 
ga hem goed …  Maar na dit emo-moment en de siësta was het tijd voor het 
middagspel. Dit viel echter letterlijk in het water waardoor we moesten 
overschakelen op een regenprogramma. Dit houdt in dat we gaan kleuren en 
spelletjes gaan spelen in de eettent. Maar ik had de indruk dat niemand dit echt 
erg vond. Iedereen maakte prachtige tekeningen en vliegers, lazen in een boekje 
of speelde spelletjes met de leiding. Gelukkig voor ons regent het niet binnen in 
de wasblokken, en dus was er veel tijd om ons nog eens grondig te wassen. De 
laatste restjes vuil werden er letterlijk afgeschrobd onder het goedkeurend oog 
van Saki, die ons was komen versterken na het vertrek van Mor. Na het 
avondmaal volgden nog een verhaal en een iets minder energieke zangles en 
daarna gingen we reeds dodo’s doen. Het was nog vroeg, maar iedereen was 
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moe en met de regen konden we toch niet veel doen dus slapen was de beste 
optie. 
 
Maandag 16 augustus 2010  
Nog welgeteld één keer slapen en we zien ons mama en papa terug. De 
uitgelezen kans om nog eens alles uit de kast te halen en alle energie te 
verspelen. Door het vertrek van alle leiding, stonden Hathi en Ko er dus alleen 
voor. Geen gemakkelijke opgave als je daar 23 krijsende teerpoten voor je hebt 
staan. Maar gelukkig zijn het twee superleiders dus stond het in de sterren 
geschreven dat ze deze dag tot een goed einde zouden brengen. Slechts één dag 
meer te gaan en dus tijd om al veel gerief in de valies te steken en om onze 
opgebouwde constructies neer te halen. Ons huis, waar 4 dagen met 5 man aan 
gewerkt was, lag al in 90 minuten volledig plat. Het was een waar spektakelstuk 
waar de teerpoten enorm naar moesten kijken. Zowel Hathi als Ko moesten 
daarvoor weer enorme toeren voor uithalen. Maar omdat het tenslotte vrij 
gevaarlijk was besloot Hathi maar om de teerpoten mee te nemen om de 
sketches nog eens te gaan oefenen. Alles bleek nog vrij vlot te gaan en dat werd 
beloond met nog een beetje vrij spel. En het moet gezegd er zaten weer 
prachtige kampen tussen zeker die van de bende van Merel Geyskens en 
Amélie Michiels. Maar ook Balder Huybreghs en Robbe Verschelden 
moesten niet onder doen. Van kampen bouwen krijg je enorme honger en de 
macaroni die we kregen smaakte ons dan ook uitzonderlijk goed. Door de grote 
werkzaamheden en het feit dat we slecht met twee leiding waren voor 23 kindjes 
was er die dag geen middagspel. Dit werd namelijk vervangen door: eerst het 
afwerken van de kampen en daarna het spelen van Potje Pas. Vooral Yan 
Goffeau en Talin Lootens lieten zich daar van hun meest creatieve kant zien. 
Na het vier-uurtje was het echter al bijna tijd voor de kampvuuravond dus nog 
snel even alles doornemen en dan snel klaarmaken voor een wel heel speciale 
avond. De avond werd geleid door de VG’n  leiding en dat deden ze, ondanks 
het weer, schitterend.  
 
Dinsdag 17 augustus 2010  
De allerlaatste dag, één met heel veel stress voor de leiding en verlangen van de 
teerpoten om hun ouders terug te zien. Maar eerst nog de valies maken en dat 
bleek geen sinecure te zijn. Hathi en Ko deden er maar liefst 2 uur over om 
iedereen te helpen om zijn valies te maken. vooral de veldbedden en de 
slaapzakken stonden in de aanbieding. Het duurde zolang dat we jammer 
genoeg zelfs geen tijd meer hadden om spelletjes te spelen. En na de hotdogs 
was het moment aangebroken. De bus was daar en de valiezen werden dankzij 
de hulp van de Verkenners in sneltempo naar de bus gebracht. Nog het 
afscheidslied en dan was het afgelopen. De bus reed weg en afgelopen was het 
Grootkamp van 2010. 
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Verder rest me enkel nog de leiding te bedanken voor het schitterende kamp, de 
eenheidsleiding voor de maandenlange voorbereiding en organisatie en de 
kookploeg voor het verrukkelijke eten.  
 

Ko 
Actieve Fret 

Hulpleider Teerpoten 
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Programma Teerpoten 
Zaterdag 11/09/2010 
14h00: Vandaag gaan we heel veel spelletjes spelen om zo elkaar beter te leren 
kennen. We krijgen ook ons voorlopig nest en gaan hier een beetje op oefenen. 
Vergeet je 50 cent voor de cola niet alsook jullie regenkledij! 
Zaterdag 18/09/2010 
14h00: We spelen in de Groene Vallei vandaag en krijgen daar ons eerste 
jungledier-verhaaltje te horen. 50cent en regenkledij! 
Zaterdag 25/09/2010 
Geen vergadering 
 
Zaterdag 02/10/2010 
10h00: Wij gaan vandaag naar de Blaarmeersen. Vergeet jullie Lunchpakket, 50 
cent en jullie regenkledij niet! 
Zaterdag 09/10/2010 
14h00: Vandaag spelen we een groot spel op onze Jungle dieren en vandaag 
krijgen die nieuwe leiding een andere naam. We vergeten onze centjes en 
regenjas niet! 
Zaterdag 16/10/2010 
14h00: We gaan naar Wondelgem dus we vergeten onze tram/buskaart niet of 
we brengen centjes mee. Vergeet je centjes niet voor de cola en je regenjas! 
Zaterdag 23/10/2010 
Geen vergadering!!! 
Zaterdag 30/10/2010 
 

Vertrek Herfstkamp( 30/10-03/11) 
 
Zaterdag 06/11/2010 
Geen vergadering!!! 
Zaterdag 13/11/2010 
14h00: We gaan op sporentocht door het stadscentrum. Iedereen zal goed 
moeten uitkijken opdat we de juiste weg volgen… vergeet je centjes en je jas 
niet! 
Zaterdag 20/11/2010 
14h00: We herhalen vandaag onze TP-eisen en natuurlijk gaan we veel 
spelletjes spelen. Jas en centjes niet vergeten. We eindigen om 17h00 wegens 
spaghettiavond. 
Zaterdag 27/11/2010 
Geen vergadering!!! 
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Zaterdag 04/12/2010 
10h00: De grote man komt vandaag bij ons op bezoek, we bereiden ons alvast 
voor met een Vlaamse-kermis… vergeet je lunchpakket niet en centjes voor de 
cola alsook de regenjas. Wie weet heeft hij wel iets bij zich… 
Zaterdag 11/12/2010 
14h00: We beoefenen onze behendigheid vandaag. Een teerpoot moet natuurlijk 
ook zeer lenig zijn. Vergeet alvast je turnpantoffels, centjes en regenjas niet! 
Zaterdag 18/12/2010 
14h00: We gaan op rondreis door Gent, we krijgen een geweldige rondleiding in 
de stad die ons nauw aan het hart ligt. We vergeten zeker onze jas niet en de 
eventuele toebehoren voor moest het koud worden!!! Vergeet ook je 50 cent 
niet. 

 
 

Intimiderende Yak 
Takleider Teerpoten 

teerpoten@dezwaluw.org 
0498/88.19.34 
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Artikel Wolven Groot Kamp 2010 
Zaterdag 7 augustus 
 
Hoera!! De kindjes komen vandaag! Na 7 harde dagen werken was het dan 
eindelijk zover. De leiding legde nog een laatste hand aan het wolvenkamp 
voordat de toestroom van jeugdig volk begon. Het was diezelfde dag dan ook 
nog eens bezoekdag. Dus heel veel mensen op bezoek: mama’s, papa’s, opa’s, 
oma’s, zussen, broers …  
Het was reeds 10 uur voordat de eerste kindjes toekwamen. Baloe verdeelde de 
nesten over de jawel ZES tenten. De andere leiding hielp de kindjes met de 
bedjes op te zetten en verwelkomde de ouders. Na enige uurtjes waren alle 
wolfjes aanwezig en was het tijd om de ‘kampwenken’ uit te leggen. De 
kampwenken zijn de regels die gelden tijdens het kamp.  
Na de kampwenken was er een rondleiding gepland. We liepen naar de 
wasblokken, de 1ste vijver, de 2e vijver, naar het stafkamp, naar het VG kamp en 
tenslotte naar het JVG kamp. Na al die kilometers stappen was het tijd om iets te 
eten. Het waren hamburgers!! Mmmm! Dikke proficiat aan de voortrekkers die 
dit zo lekker klaar maakten. Toen onze talloze hamburgers op waren verdienden 
we toch een kleine siësta, alhoewel er toen eerder gevoetbald werd .  
Daarna was het tijd voor het middagspel: “Clash der Indianen”. Je had 3 
stammen die elkaar moesten veroveren om tot een uiteindelijke overwinnaar te 
komen. Het ging er hard aan toe. We kregen zelfs versterking van Hinde en 
Panda, waarvoor dank. Het groene leger werd al rap uitgemoord door het gele 
leger. De strijd ging lang gelijk op tegen rood en geel (+groen). Maar de 
uiteindelijke winnaar met slechts 1 leger verschil was het Rode Leger… 
Dan was het tijd voor het 4-uurtje dat werd opgevolgd door de techniek 
‘sluipen’ en ’touwklimmen’. We konden ook puntjes behalen voor onze 1ste en 
2e ster. Proficiat aan Vic Tack en Raul Rombouts voor het behalen van hun 
grijze wolf!  
Na al het zware sleuren en sluipen was het weer tijd voor een bik. Na het bikken 
nog een zangles van Bagheera & Baloe die opgevolgd werd door een mooi 
verhaal van onze lieve Bagheera, waarna er een kantine op het menu stond. 
De dag ging al rap vooruit want het was toen al tijd voor het EAS van de wolven 
(EAS= Eenheids Avond Spel). Wat houdt dat juist in? Wel dan speelt de hele 
eenheid 1 groot spel. Iedereen had de hele dag al posters zien ophangen van een 
verdwenen harige persoon (aka een weerwolf). Ineens hoorde iedereen een 
gehuil! Dat was dan ook meteen de start van het spel. De dokter kwam uitleg 
geven over een mislukt experiment met een vermiste weerwolf tot gevolg. Om 
alles terug in orde te krijgen moest de eenheid 4 proeven doen: 1 om zuiver 
bloed te bekomen, 1 om weerwolven te lokken (muziekinstrumenten), 1 om de 
weerwolven duizelig te maken (lichtstokjes), en 1 om sterk te worden (kranten). 
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Bij de eerste proef moest je tennisballen gooien naar een bepaalde leider. Daar is 
er een gewonde gevallen, maar die leeft gelukkig nog ;). Bij proef 2 kon je 
muziekinstrumenten ineen knutselen. Bij de derde proef kon je met behulp van 
een goed evenwicht en met wat vaardigheden in het mikken, een draculatand 
absorberen… De krachten kwamen boven drijven bij proef 4, en dat met behulp 
van kranten knuppels. 
Nadat iedereen alles afgewerkt had was het tijd om de weerwolven effectief te 
lokken, duizelig te maken en zuiver bloed te schenken. Er ontstond een groot 
gevecht. De enige weerwolf die niet reageerde op het zuivere bloed was degene 
van het mislukte experiment. De dokter schoot het arme dier dan maar dood en 
nam afscheid van iedereen. Het was toen al heel laat en dus kwam er een 
varkentje met een grote snuit… en het verhaaltje was voor iedereen uit (taptoe!). 
  
Zondag 8 augustus 
 
Eindelijk ging het kamp écht van start. De ouders waren gisterenavond 
huiswaarts gekeerd, we waren allemaal geïnstalleerd en we konden opstaan om 
de leukste 10 (nu nog 9) dagen van het jaar te beleven. En zoals gewoonlijk 
startten wij met een turnles. Vervolgens een stevig ontbijt en omdat het zondag 
was: een les morele opvoeding. Nu zo schools is dat nu ook weer niet, het is 
zelfs best tof. Bleek dat thuis zowat iedereen een spelconsole heeft, behalve 
Ruben Hoflack, die zich duidelijk ook zonder kan amuseren. Maar gelukkig 
mogen de meesten onder ons de consoles pas bovenhalen na hun huiswerk of in 
de vakantie . Na nog wat verder te discussiëren over de nieuwste snufjes was 
het al tijd om aan tafel te gaan.  
Na de siësta, kregen we het middagspel van de Vg’s. Hun spel was gebaseerd op 
Cluedo. Het was de bedoeling om het moordwapen, het motief, de plaats en de 
persoon te vinden door op een lijstje het overbodige te schrappen. Door middel 
van opdrachten uit te voeren, konden we de juiste informatie achterhalen. Alleen 
was er een beetje chaos doordat er misschien teveel posten waren? Maar geen 
nood de wolvenleiding stuurde dit terug de goede baan op.  
Snel even snel de benen strekken, sportievere kledij aantrekken en ja hoor we 
stonden klaar om nog eens te bewijzen hoe ver en hoe hoog wij wel kunnen 
springen.  
 
Met volgende prachtige resultaten:  
 
< 10 jaar  10 jaar en ouder 

1 Ramon Demey  1 Arne Stroo  
2 Arne Bovyn  

Hoog 2 

Milo De Vos 
Andreas Vegas 
Trabucco 
Kobe De Bruecker 

 Hoog 
3 Judith Parker 

Ferre Lust  
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1 Simon Verschelden  1 Arne Bovyn  
2 Kobe De Bruecker  2 Arne Stroo  Ver 
3 Andreas Vegas 

Trabucco  
Ver 

3 Tobias Haeck 
Ruben Hoflack  

 
Ook Baloe wou nog eens weten hoe ver hij kon springen en sprong maar liefst 
4m90 en viel op zijn kont want de zandbak was net ietsje te kort. Was dat even 
lachen . Vroeg op de avond luisterden we allemaal naar het eerste deel van 
Kaa en Chill hun spannend verhaal. Die avond nog moesten we een of ander 
losgebroken levende plant doden. Maar voor ons, moedige wolven was dit een 
koud kunstje. Na ons avondlied doken we spoedig in ons bedje om al te 
beginnen dromen over wat we de volgende dag konden doen. 
 
Maandag 9 augustus 
 
Gegeeuw, het geluid dat weerklonk in de tent van de Wolven wanneer de leiding 
“opstaan” riep. Nog een beetje slaapdronken begonnen we aan de turnles van 
Chil. Na de turnles, die best lastig was, maakten we ons klaar voor een stevig 
ontbijt. Dit werd gevolgd door een dagelijkse inspectie. Tijdens het ontbijt was 
nog niet iedereen even goed wakker. Zo vroeg Benno Mann een ‘broterham’ en 
een glaasje grenadine aan de 
leiding!? Verder werden voor de 
voormiddag sportproeven 
voorzien. Nadat we ons helemaal 
gesmeten hadden tijdens de 100 
en 400m sprint, vielen 
verschillende winnaars uit de bus: 
op de 60m Simon Verschelde en 
op de 100m Ferre Lust. Ook op 
de 400m Ferre Lust en Benno 
Mann. Proficiat alle drie.  
Gelukkig stond het middageten 
klaar na onze sportproeven, want 
we waren uitgehongerd! Naar 
goede gewoonte lieten we voor 
het middagspel ons eten zakken 
tijdens een uurtje siesta. Dit ging 
snel voorbij, aangezien we 
uitkeken naar het middagspel. Er 
moest tussen twee verschillende 
indianenstammen gestreden worden om de meeste tipi’s, wat een hevige strijd 
opleverde. Hierop volgde een welverdiend vieruutje.  
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Het werd de dag van de 
versprekingen, zo wou Panda een 
handdoek tijdens de techniek 
maar vroeg om een ‘honddoek’. 
Wat is een honddoek Panda? Als 
we het avondeten verwerkt 
hadden, was het alweer tijd voor 
de zangles. Tijdens de zangles 
gebeurden rare dingen. Bagheera 
kreeg allemaal groene stippen op 
zijn gezicht en werd ziek. Maar 
met een beetje 
uithoudingsvermogen, techniek 
en gezond verstand konden we hem weer genezen. Gelukkig maar! Wanneer 
deze beproeving er op zat, was het tijd om in de slaapzaak te kruipen. Slaapwel 
en taptoe. 
 
Dinsdag 10 augustus 
 
Deze morgen kregen we de stem van Bagheera te horen als wekker en hij 
zorgde ook voor een erg energieke ochtendgymnastiekles. Na het dagelijkse 
ritueel van ontbijten, wassen en inspectie werd het tijd om de technieken 
spoortekens en dasroof bij te brengen. Bij dasroof werd het al meteen duidelijk 
dat Maarten Depoortere één van de betere was.  
Na een – opnieuw  - heerlijke maaltijd, klaargemaakt door onze stam 
(kookploeg), genoten we van een welverdiende siësta!  
Daarna was het alweer tijd voor een actief middagspel: ‘Intergalactische 
voetbal’. Arch, de trainer van ‘The Snowkids’, kwam ons vragen ‘The Pirates’ 
tegen te houden omdat zij ‘The Snowkids’ steeds dwarsboomden. De beste 
speler, D’jok, uit het team van Arch, werd ontvoerd door de Pirates! Na vele 
proeven en opdrachten slaagden we erin om de sterspeler terug bij zijn 
vertrouwde trainer te brengen. Ondertussen werd het tijd voor het vieruurtje… 
Vervolgens nam de leiding de wolvenquiz af, een quiz vol vragen over de 
verhalen van Mowgli. Sommigen onder ons hadden het over Mouwkli i.p.v. 
Mowgli. Best wel grappig! 
Na een heerlijk kopje verse soep en een boterham sloten we onze dag af met een 
stevige zangles! Na tal van liedjes gezongen te hebben, gingen we naar de 
kantine om onze snoepjes op te smullen. Omwille van het slechte weer was er 
geen avondspel mogelijk, maar  speelden we als alternatief allemaal kleine 
spelletjes! Ook leuk! 
Tot slot kropen we, met /of zonder knuffel, in ons vertrouwde bedje! 
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Woensdag 11 augustus  
 
Opstaan met uniformpjes… We wisten wat er ons te wachten stond. Maar niet 
volledig. De leiding vroeg ons ook om ons matje en onze slaapzak op te plooien. 

Het kon niet anders of we gingen 
op tweedaagse ! Zo begon 
iedereen vol goede moed aan de 
Explo: een grote exploratieve 
wandeltocht. En zoals iedereen 
weet gaan wij tijdens onze ‘Explo’ 
naar een frituur... Alleen was er 
een klein probleempje met de 
openingsuren van de frituur… 
Ai… We hadden namelijk laten 
weten dat we gingen komen, maar 
de eigenaar had dit nog niet 
gecommuniceerd met zijn 

echtgenote. We stonden voor gesloten deuren… Geen frietjes… Of toch? We 
belden tweemaal aan en toonden allen onze grootste glimlach… Zo kon de 
uitbater niet anders dan frietjes voor ons bakken! 
Bon appetit! Na onze buikjes rond gegeten te 
hebben stapten we terug vol goede moed naar 
onze eindbestemming. Na nog even op de 
welbekende speeltuin te hebben gespeeld stelden 
we onze tenten recht voor de overnachting. 
Hierbij hebben de wolven met alle plezier hun 
steentje bijgedragen. Gelukkig kwam het 
avondmaal wel zonder al te veel moeite. Dank 
aan Baribal en Forel die het ons kwamen 
brengen!  
Nadien het tweede deel van het spannende 
verhaal van Kaa en Chil en dan dodo-time, want 
ook de tweede dag beloofde behoorlijk druk te worden… 
 
Donderdag 12 augustus 
 
Wie het gisteren nog niet voelde, voelde het vandaag wel: het gevoel dat je 
benen plots een stuk zwaarder wegen dan normaal. Geen nood, want na een 
vliegensvlugge turnles van Ferao smeerde de leiding lekkere sandwiches met 
choco en confituur zodat we er weer een ganse dag tegenaan konden. Zoals 
echte padvinders verlieten we het kampterrein van de Lommelse Scouts zoals 
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we het betraden (Een goede scout laat namelijk maar twee dingen achter op de 
plaats waar hij kampeert: niets, en dank u wel).  
Maar waar ging de reis naartoe? Goeie vraag, want zonder doel, is er geen 
motivatie. Ons doel was de Vossemeren! Het zotste domein in Lommel en 
omstreken was het echt wel waard om nog een uurtje door te stappen. Eenmaal 
aangekomen, was het alweer middag - of het scheelde toch niet veel – en kregen 
we sandwiches met kruidenkaas voorgeschoteld. Daarna konden we dan 
eindelijk doen waarvoor we gekomen waren: Aqua Mundo! We leefden ons 
allemaal uit in de wildwaterbaan, het golvenbad, de glijbanen (over het aantal 
discussiëren we nog altijd), de bubbelbaden,… Vooral de wildwaterbaan viel in 
de smaak, nietwaar Pauline Mens? Feit is ook dat we nog eens een warme 
douche konden nemen. Hoe zalig voelde dat niet aan?! 
Hierna kreeg iedereen nog een ijsje – en zeg nu zelf, wie heeft daar geen zin in 
na al dat zwemmen? Het moet gezegd worden dat de meesten het er wel over 
eens waren dat dit een van de betere vieruurtjes van het kamp was. Er heerste bij 
sommigen nadien even paniek: “moeten we nu helemaal terug naar het 
Kattenbos stappen?”. Niet dus, want er bestaat nog zoiets als het openbaar 
vervoer!  
’s Avonds was het BBQ-time met op het menu chipolata’s en hamburgers à 
volonté. Als echte pro’s stonden Bagheera en Chil een hele avond vlees te 
bakken voor ons, waarvoor dank. Samen met de Teerpoten maakten we er een 
gezellige avond van in de refter en gingen we moe maar voldaan naar 
dromenland. 
 
Vrijdag 13 augustus 
 
Het was nog even wennen, want vandaag gingen we eens een dag niet op tocht! 
De meesten hadden ook nog niet door dat we al over de helft van het Groot 
Kamp zaten. Tijd dus voor een grote kuis. Alle veldbedden/luchtmatrassen + 
valiezen moesten de tent uit zodat die eens perfect kon geveegd worden. Bij 
sommigen duurde de inspectievoorbereiding dan ook iets langer, bij anderen zijn 
we dat al gewoon, hé Vic Tack en Benno Mann.  
Daarna kregen we een paar technieken te zien. We leerden van alles over 
berichten versturen. De 4WH methode is daarbij heel belangrijk. Om die 
berichten gecodeerd door te kunnen sturen zagen we ook onze eerste Morse-
letters en hoe we die gebruiken in scoutsverband. Ondertussen waren er een paar 
Wolven die koste wat het kost hun Zilveren Wolf wilden behalen. Of hen dat is 
gelukt, zouden ze de volgende dag op “overgang” te weten komen. 
Na de siësta waren er op zijn zachtst gezegd een paar issues tussen de 
plaatselijke cowboys en indianen. Met de hele eenheid moesten we opdrachten 
doen in naam van één van beide partijen. Daarbij toonde Ferre Lust zich een 
uitstekend boogschieter. Waar heeft die jongen dat geleerd, vroeg iedereen zich 
af ;-) Uiteindelijk werd duidelijk dat het geweld van de cowboys niet bestand 
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was tegen dat van de indianen. Dat werd nog eens bevestigd in een episch 
gevecht dat vreemd genoeg wel met enige terughoudendheid begon.  
Back to real world: terwijl de jonge Wolven zich mochten uitleven in het bos, 
kregen de oudsten de techniek vuren van Baloe en Ferao. Een vuur aankrijgen 
is 1 ding, het aanhouden iets anders… Zeker als je weet dat het de dagen ervoor 
nogal wat had geregend… Maar daar had Arne Bovyn helemaal geen last van: 
hij begon onmiddellijk droog hout en dennennaalden te verzamelen en met 1 
enkele lucifer in de hand kon hij zijn vuurtje tot het einde laten branden. Dat 
konden wel meer Wolven, maar toegegeven, bij Arne zag het er wel net iets 
imposanter uit. 
We hadden vandaag blijkbaar te weinig zonnendansjes uitgevoerd, want even 
voor het avondeten lieten de weergoden van zich spreken. En ze waren niet van 
plan er snel mee op te houden. Een paar uur later stopte het dan toch met 
stortregenen en zaten wij intussen binnen spelletjes te spelen.  
Het jungleverhaal “De lenteloop”, over hoe Mowgli de jungle en de 
Wolvenhorde verlaat was de afsluiter van de avond. 
 
Zaterdag 14 augustus 
 
Iedereen stond op met  uniform, want vandaag was het overgang! Een dag van 
veel vreugde maar ook soms wat verdriet! Na een super, rappe en actieve turnles 
van Chill zaten we al snel aan de ontbijttafel. 
De inspectie was wat korter vandaag want we moesten om 10u al verzamelen op 
de open vlakte naast de jvg’s poort. Er werd een grote U-formatie gevormd. 
Onze eenheidsleider Baribal voerde het woord en leidde de overgang in. We 
kregen te horen wie een brevet of sportprijs heeft gewonnen, wie overging, hoe 
het nieuwe leiderskader er het volgend jaar uit zal zien, enz… 
 
Voor de Wolventak vermeld ik graag nog deze dingen: 
 
Sportprijzen van het jaar: 
Goud :  Steacey De Vuyst 
Zilver : Milo De Vos 
Brons: Pieter Verscheure 
 
Brevet eerst ster :  
Arne Stroo  
Ferre Lust 
Febe Declercq 
Jacobe Haeck 
Tobias Haeck 
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Brevet Zilveren Wolf:  
Kedist Coppejans 
Judith Parker 
Maarten Depoortere 
Raoul Rombouts 
Vic Tack 
Helena Dierickx 
Rozan Michiels 
Zilveren Wolf word je als je 2 sterren en minstens 3 badges hebt behaalt. Dit is 
het hoogste wat je kan behalen bij de Wolven en je mag het teken ervan voor 
altijd op je hemd dragen.  
 
Wolf van het jaar: 
Rozan Michiels 
 
Grijze zus: 
Marle Verhaeghe 
 
AAN ALLEN EEN HEEL DIKKE PROFICIAT!!!!!! 
 
Tot slot de “overgangers” 
Wolven die overgaan naar de Jongverkenners / jonggidsen : 
Kedist Coppejans 
Helena Dierckx 
Jacobe Haeck 
Tobias Haeck 
Ruben Hoflack 
Rozan Michiels 
Raoul Rombauts 
 
We kregen ook 3 nieuwe leiders/sters bij onze tak: 
Mees,Valk en Panter (Welkom!) 
 
We nemen afscheid van Chil, Niligaai en Akela. Bedankt! En het gaat jullie 
goed… 
 
We zongen het afscheidslied en de jaarlijkse traantjes waren al snel zichtbaar, 
alhoewel toch minder dan vorig jaar,... 
Vandaag speelden de overgekomen Teerpoten een hele dag met ons mee en 
verlieten de 13 oude Wolven voor 1 dag de tak. Eerst aten we spaghetti met veel 
kaas als middagmaal, dan was er een siësta. Bij het middagspel was het de 
bedoeling om de nieuwe leiding wat vuil te maken met allerlei waterspelletjes! 
Dat vonden zowel de nieuwe als de oude Wolven super tof natuurlijk! Na het 
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vieruurtje speelden we enkele kleine spelen, terwijl de nieuwe Wolven hun 
‘Teerpooteisen’ konden afleggen. 
’s Avonds werden de nieuwe leiders ontvoerd door een vreemdenwijsneus. 
Kabouter Wesley en zijn vrouwtje kwamen de zaak redden, maar hadden wel 
onze hulp nodig. Kabouter Wesley en zijn vrouwtje vertelden ons dat er al even 
in de streek mensen ontvoerd werden door laboranten, die testen op hun 
slachtoffers uitvoerden (een soort pillen uitprobeerden op de mens)! We 
moesten een tegengif zoeken en de plaats vinden waar de ontvoerde leiders zich 
bevonden. We konden meer informatie krijgen bij kabouter Kaart en kabouter 
Pillendraaier. 
Kabouter Wesley heeft alles in goede banen geleid en uiteindelijk konden we 
Valk en Panter (de nieuwe leiding) bevrijden. We wreven hen in met een vies 
mengsel dat hen terug beter maakte! Zo konden zowel de nieuwe als de oude 
wolven met een gerust hartje in hun bedje!  
 
Zondag 15 augustus 
 
Opstaan! Het einde was in zicht, dus stonden we vol goede moed op om ons nog 
eens helemaal te geven. We begonnen aan een turnles van Bagheera om goed 
wakker te worden. Na een heerlijk ontbijt en een ontnuchterende inspectie - 
want er lag heel veel overhoop - luisterden we vol overgave naar de morele 
opvoeding van Bagheera. Ondertussen stonden de pottekes te braden en konden 
we na afloop van de morele opvoeding aan tafel. We genoten van de siesta, maar 
het was weer tijd geworden voor een middagje ravotten. Tijdens het middagspel 
MAD moesten we zo vlug mogelijk rijk worden om het spel te winnen. 
Uiteindelijk viel het spel letterlijk in het water en was iedereen een winnaar. 
Droog en afgepeigerd trokken we naar het vieruurtje, want we hadden energie 
nodig om nog hard te oefenen voor onze sketch. Plots stond Luigi voor ons neus, 
want hij was Mario en Princes kwijt. Nadat we verschillende levels in Marioland 
doorstonden konden we Princes redden en met een gevoel van euforie in ons bed 
kruipen.  
 
Maandag 16 augustus 
 
Na de dagelijkse turnles, die vandaag door Ferao geleid werd en het ontbijt, was 
het tijd om onze inspectie te maken. Aangezien we de volgende dag al naar huis 
terugkeerden verliep deze dag net iets anders dan de voorbije dagen. Al de 
valiezen moesten onder de droogshelter komen zodat we met alle wolven in 3 
ipv 6 tenten pasten. De VG’s kwamen namelijk in ons kamp slapen zodat zij hun 
kamp al volledig konden afbreken. De rest van de voormiddag hadden we onze 
handen meer dan vol aan de voorbereiding van de Kampvuuravond.  
Achter de siësta werd het middagspel uitgelegd door Chil. Het doel van het spel 
was een zo groot mogelijk kapitaal te vergaren als veehandelaar. Iedereen kreeg 
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in het begin 3 koeien en €100. De koeien konden we gaan verkopen voor zoveel 
mogelijk euro’kes op de veemarkt om dan met het verworven geld steeds 
nieuwe koeien te kopen bij de veeboer. Het overbrengen van onze koeien verliep 
echter niet zonder gevaar want er liepen 2 mond- en klauwzeer bacteriën rond. 
Als een koe besmet raakte moest deze eerst verzorgd worden bij de dierenarts 
vooraleer het dier weer verkocht kon worden. Er was echter nog een zeer 
belangrijke factor die het spel kon beïnvloeden… een biljet van maar liefst 
€1.000.000 bevond zich ergens op het speelterrein meer specifiek onder Chil 
zijn pet en uiteindelijk in de 2e vijver  Degene die het terug aan wal bracht was 
niemand minder dan Robin Vercauteren. Hij was dan ook de winnaar van het 
spel. 
19u de Kampvuuravond ging zoals elk jaar van start met een wedstrijdje “om ter 
eerst je vuur goed aankrijgen” tussen 2 takken. Dit jaar ging de strijd tussen de 
VG’s en de Wolvenleiding. Natuurlijk werd dit gewonnen door de 
Wolvenleiding! Proficiat!! Dank u, dank u, dank u… 
Na het liedje van de Bevertjes en de leuke sketches van de Teerpoten, was het 
onze beurt. We hadden, onder leiding van onze eigenste dirigent Bruno De Vos, 
het liedje van de 10 kleine Teringtubbies ingestudeerd. Lachen!  
Tijdens de sketches van de JVG’s begon het jammer genoeg enorm te regenen 
maar vooruitziend als we zijn, stond er al een grote shelter klaar waar we met 
z’n allen onder gingen zitten wat de boel alleen maar knusser maakte. Wanneer 
alle sketches opgevoerd en alle liedjes uitgezongen waren was het tijd om voor 
de laatste keer in onze slaapzak te kruipen. 
 
Dinsdag 17 augustus 
 
Er hing iets in de lucht, was het een vogel? Was het een vliegtuig? neen dat was 
het niet… Het was zelfs geen regenbui… maar wel de opgewekte sfeer van ik 
zie mijn mama en papa straks terug en ook wel een vleugje heimwee naar het 
alweer vergane scoutsjaar.  
 
Na ons laatste middagmaal dat bestond uit lekkere hot-dog’s (Aiko) was het tijd 
voor de ‘Dag-der-raden’. Dit is een moment waar we het kamp evalueren en 
bespreken. Wanneer iedereen zijn hart had kunnen luchten was het tijd om op de 
bus te stappen richting Wondelgem.  
 
Voilà we hebben er weer een prachtig kamp opzitten, en dit was niet gelukt 
zonder onze lieve kookploeg en onze toffe leidersbende! EEN DIKKE MERCI 
 
 
 
  De wolvenleiding 
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Programma WOLVEN  
Zaterdag 11/09/2010 
14u tot 17u30. Aangezien er veel nieuwe wolfjes zijn overgekomen houden we 
nog een kennismakingsvergadering. Heel veel spelletjes dus! Meebrengen: € 
0,50 + regenvest 
Zaterdag 18/09/2010 
14u tot 17u30. Vandaag krijgen we ons eerste verhaal van Mowgli 
voorgeschoteld op een bedje van veel spelletjes en voor de Wolven zonder 
Wolfje is er als dessert de techniek Teerpooteisen. Meebrengen: € 0,50 + 
regenvest 
Zaterdag 25/09/2010 
Geen vergadering. 
 
Zaterdag 02/10/2010 
9u45 tot 17u30. Met de trein naar de zee, naar Knokke meer bepaald! We 
spreken af aan het station Gent-Sint-Pieters. We sluiten af in de Muze. 
Meebrengen: lunchpakket + € 10 + tram- of buskaart 
Zaterdag 09/10/2010 
14u tot 17u30. We trekken naar de bossen van Wondelgem om daar de Grote 
Raad der Maneschijn te houden. We kiezen namelijk een nieuwe Mowgli en 
junglenamen voor de nieuwe Welpenleiding. Meebrengen: € 0,50 + tram- of 
buskaart of € 1,60 
Zaterdag 16/10/2010 
14u tot 17u30. Ooit al eens een spoor willen volgen? Kom dan zeker af want 
vandaag leren we de verschillende spoortekens. Daarna gaan we op sporentocht. 
Meebrengen: € 0,50 + regenvest 
Zaterdag 23/10/2010 
Geen vergadering 
Zaterdag 30/10/2010 
Herfstkamp van zaterdag 30 oktober tot woensdag 3 november! 5 dolle dagen 
waar je meer info over vindt in de kampfolder 
 
Zaterdag 06/11/2010 
Geen vergadering 
Zaterdag 13/11/2010 
10u tot 17u30. Vandaag stappen we naar de oude brandweerkazerne en maken 
er heerlijke ovenkoekjes. Wel opletten voor het Koekiemonster :-) Verder spelen 
we superveel spelletjes. We starten en eindigen zoals gewoonlijk in de Muze. 
Meebrengen: lunchpakket + € 0,50 
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Zaterdag 20/11/2010 
14u tot 17u00. Geen dancing on ice, maar het scheelt toch niet veel: vandaag 
leren we volksdansen, van de middeleeuwen tot nu! Meebrengen: dansschoenen 
of turnpantoffels + € 0,50 
Zaterdag 27/11/2010 
Geen vergadering 
 
Zaterdag 04/12/2010 
10u tot 17u30. Er komt iemand langs die de bel niet vindt en daarom klopt hij 
maar een paar keer op de deur. Vergeet je lunchpakket niet! 

 
Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet de 

takleider vooraf te verwittigen. 
 
 

Aangename Das 
Takleider Wolven 

Wolven@dezwaluw.org 
Tel: 0479/22.02.04 
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Artikel JVG’s Groot Kamp 2010 

Beste (ouders van) Jongverkenners-Jonggidsen, 
 
Hier volgt het artikel van het Groot Kamp 2010, het kamp waar heel het jaar 
naar uitgekeken wordt en waar onze scouttechnieken volledig worden beproefd 
en verbeterd. Elke dag vuur maken, koken, sjorren, in patrouilles leven en veel 
leuke spelletjes spelen. 
 
De PL’s en HPL’s vertrokken al op 31 juli op het voorkamp. Hier wordt heel het 
kamp opgesteld zodat de rest van de JVG’s kunnen aankomen en direct 
beginnen aan de patrouillewerking en spelen. 
 
Zaterdag 31 juli 
De dag begon vroeg om 8u. Iedereen haalde de handschoenen boven om de 
gehuurde dubbele camion en onze eigen camion te vullen met al het materiaal 
dat we gingen gebruiken op onze 19 dagen kamp. De vele koffers tenten, bijlen, 
hamers, zagen, het keukenmateriaal, alles moest mee. Voorkamp is nu eenmaal 
veel werken, maar de sfeer bleef er in en het ging vlot vooruit. Tegen de 
voormiddag vertrokken we naar Lommel, om na onze lunchpakket de camions 
weer uit te laden. De tenten van het stafkamp werden opgesteld en de keuken 
geïnstallleerd, waarna we onze bedden installeerden en moe gingen gaan slapen.  
 
Zondag 1 augustus 
Aangezien we nog niet op bomendag konden gaan, stelden we die dag nog wat 
tenten en de eet –en vuurshelters op. Lama had maquettes gemaakt van de poort 
en zithoek die we gingen maken, dus we konden de putten al graven waar de 
balken in de grond gingen komen. Hier werd het verschil tussen een spade en 
infanterieschopje duidelijk gemaakt, maar Luka Mann drijfde het verder: zij 
noemde een infanterie schopje een “espadril”... Matthew Wright werd dan 
weer in het ootje genomen door zijn medejongverkenners: zij maakten hem wijs 
dat je bij de techniek Mes-Bijl-Schop-Zaag-Hamer ook nog boor moest kennen. 
Goedgelovig ging hij aan Cataras vragen of dit waar was, met grote hilariteit tot 
gevolg. Verder graafden we ook de putten van de hudo’s, waar de hele JVG- tak 
de rest van het kamp zijn behoefte ging doen. Grote putten dus! De dag ging 
snel voorbij, waarna we vroeg konden gaan slapen zodat we voor de befaamde 
bomendag volledig klaar waren. 
 
 
Maandag 2 augustus 
Iedereen moest snel ontbijten zodat we vroeg konden beginnen aan de 
bomendag. Op deze dag halen we zoveel mogelijk bomen uit een bos die de ex-
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boswachter voor ons omzaagt, om zo het bos uit te dunnen. Hiervan maken we 
gretig gebruik om mooie constructies neer te zetten, zoals onze traditie al vele 
jaren is. Iedereen kreeg zijn persoonlijke bijl om de takken van de bomen te 
doen, zodat we deze kunnen opladen in de kamion. Luka Mann en Yanne 
Mortier begonnen als het zaagteam van dienst. Letterlijk het zaagteam 
natuurlijk, zij moesten de uiteinden van de omgezaagde bomen afzagen. 
Iedereen toonde zijn gedrevenheid, want tegen het 4-uurtje hadden we 2 
kamions geladen met in totaal zo’n 350 bomen. Na wat rusten bekeken we onze 
houthoop naar goede balken, waarna we uitgeput maar tevreden gingen gaan 
slapen.  
 
Dinsdag 3 augustus 
De zithoek die Lama wou maken had 2 verdiepingen met 2 trappen, dus we 

hadden heel wat 
dikke lange balken 
nodig die deze 
constructie konden 
dragen. Met man en 
macht haalden we 
deze uit onze hoop 
en gooiden we ze in 
de put. Ze wogen 
zoveel dat iedereen 
zijn spieren toch 
wel verdubbeld 
zullen zijn na het 
kamp. Hierna 
konden de 1e 

sjorringen 
beginnen. We 

werkten tegelijk aan de leiderstafel en poort. De poort werd een grote poort met 
2 deuren die open en toe konden gaan, met wieltjes. De ambities waren groot, 
wat tot veel werk leidde, maar iedereen was zeer enthousiast en ging er volop 
voor. Tegen het einde van de dag was de 1e verdieping van de zithoek al goed op 
weg, dus we bleven er van overtuigd dat alles ging af raken.  
 
Woensdag 4 augustus 
Op deze dag bleven we sjorren en sjorren, tot onze handen er bij neer vielen, en 
dan nog wat meer. De leiderstafel werd afgewerkt, en de eerste delen van het 2e 
verdiep werden aangelegd. Hier en daar verliep de mastworp (= de knoop op het 
einde van een sjorring) wat minder goed (is het niet Arthur Warmoes?), maar 
het lukte steeds beter en beter. Bij het maken van de trap naar het 1e verdiep 
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werkte iedereen zo goed samen in de hoogste versnelling; de leiding was 
verbaasd hoe snel dit af raakte.  
 
Donderdag 5 augustus 
We stonden op met een nieuwe naam in ons midden: Ernest Eeckhout was 
Onstuimige Bunzing geworden. De komende dagen liep hij dan ook rond met 
zijn nieuwe naam op zijn voorhoofd, zodat iedereen het gewoon raakte. Zei je 
nog zijn verkeerde naam moest je 10x pompen, waar niet alle meisjes zo goed in 
waren. Zoals bijvoorbeeld Yanne Mortier, bij wie “de vrouwenmanier van 
pompen” (op de knieën en handen) zelf niet lukte. De houten rolluiken werden 
op het 2e verdiep gelegd en de trap hiernaar werden gemaakt. De zithoek begon 
er al heel indrukwekkend uit te zien! 
’s Avonds was het een lekkere BBQ, waar Kauw ons trakteerde met een drankje 
voor zijn huwelijk en toekomstig kind. Nogmaals proficiat Kauw! 
 
Vrijdag 6 augustus 
De laatste dag van het voorkamp, ook wel “off day” genoemd. Dan gaan we 
traditioneel gaan zwemmen, maar alles moest natuurlijk af zijn. We werkten 
alles zo snel mogelijk af zodat we in ons zwemgerief konden springen en op 
weg konden gaan naar het zwembad te Neerpelt. Het werd een onofficiële 
wedstrijd van om het meest over de wildwaterbaan gaan, zonder echt duidelijke 
winnaar. Dankzij het vele chloor van het zwembad werd iedereen eens goed 
proper, waarna we ’s avonds het voorkamp afsloten. 
 
Zaterdag 7 augustus 
Voor de voorkampers was er nog één klusje te doen, namelijk hun valies en bed 
proper maken voordat de 
andere JVG’s toekwamen. 
Niet zo eenvoudig voor 
sommigen (lees: meisjes), 
want moesten sommigen 
even goed kunnen opruimen 
of werken zoals ze babbelen 
=> amaai, dat zou wat 
vooruit gaan. Ondertussen 
moest ook nog de hudo (Hou 
Uw Darmen Open-pot) van 
het stafkamp naar het einde 
van het kamp verplaatst 
worden door  Jary De 
Bosscher, Johanne Parker, Yanne Mortier en Luka Mann. Hadden zij een 
snelheidswedstrijd gehouden tegen een schildpad, ik verzeker u: de schildpad 
had gewonnen. Gelukkig was versterking al onderweg en tegen een uur of 10 
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kwamen de eerste JVG’s aan, klaar om aan het groot kamp te beginnen. In totaal 
waren er 19 JVG’s mee op Groot Kamp, die elk nog een patrouillehoek moesten 
sjorren. Enkele JVG’s (lees: Bunzing zijn patrouille) hadden geluk, want daar 
hielpen de ouders mee met de putjes graven, balken dragen, spiezen inslaan, … 
en dat ging dan ook veel vlotter. De tafels waren dit jaar echt een pracht 
prestatie: bij de Luipaarden was alles zo scheef als wat. Toen ook bleek dat de 
zitbalk te kort was, moest Jary De Bosscher een nieuwe zitbalk zoeken. Na een 
half uur kwam hij terug met de boodschap dat hij een balk had gevonden, maar 
dat hij en zijn 3 andere patrouilleleden deze niet konden tillen ?!? Ondertussen 
hadden goede feeën Mees en Cataras voor die “dutskes”  al een heleboel 
sjorringen (zijnde een stuk of 10) gelegd, wat hun dus op JVG-tempo een uur of 
2-3 uitgespaarde.  
Na een kort wasje was het tijd voor het eerste spel, wat ook het 
eenheidsmiddagspel was. Er kwam een raar monster aangelopen naar de zithoek, 
die Lama ontvoerde. Blijkbaar was Lama niet de enige leider die ontvoerd was, 
maar ook nog leiders uit andere takken. De eenheid werd in groepjes verdeeld en 
met de hulp van een professor werd er een oplossing en een tegengif gemaakt. 
Zonder het tegengif zou Lama (en de andere leiders) in een weerwolf 
veranderen. Gelukkig had iedereen een tegengif gevonden om dit te verhinderen. 
Tussen de regenbuien in werd de weerwolf verslagen en na enkele 
stuiptrekkingen werd de finale kogel gelost zodat iedereen met een opgelucht 
hart zijn bedje kon opzoeken. 
 
Zondag 8 augustus  
Na een plezante turnles van Cataras, werd er door de JVG’s een stevig ontbijt 
ingenomen. De laatste sjorringen in de patrouillehoeken werden afgewerkt en er 
kon ’s middags voor de eerste keer gekookt worden door de JVG’s zelf. De ene 
JVG bleek toch al meer culinaire talenten te hebben dan de andere. Bericht aan 
de mama’s (en sommige papa’s): leer uw kind eens een beetje koken voor ze op 
kamp gaan en niet erna .  
’s Middags was het tijd voor een middagspel: het slangen- en ladderspel. Een 
spelbord met daarop ladders en slangen. Kwam je op een ladder steeg je enkele 
plaatsen op het bord, een slang deed je enkele plaatsen zakken. De vier 
patrouilles speelden tegen elkaar, met als inzet de leiding die de afwas zou doen 
de volgende keer (maar er is hier nog geen vraag naar geweest: dus jammer voor 
de winnende patrouille, je moet het maar onthouden voor volgend kamp). 
Nadat de Vossen het spel hadden gewonnen gingen we pannenkoeken maken 
voor ons 4-uurtje. Aangezien dit heel leuk is en altijd lang duurt, werden de 
pannenkoeken uiteindelijk ook ons avondmaal. Luka Mann kwam met de pot 
deeg naar haar patrouille en zei: “zeep hem maar in!” (wij zepen onze potten en 
pannen in met bruine zeep zodat ze makkelijk kunnen afgewassen worden). 
Luka Mann wou waarschijnlijk 1 superpannenkoek maken... 



56 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – SEPTEMBER 2010 TOT NOVEMBER 2010 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: EVERAERT PEPIJN – BEGIJNENGRACHT 81  – 9000 GENT 

’s Avonds werden Cato Dambre, Quinten Pieters, Wallabie (VG) en Ram 
(VG) gekidnapt door leden van de Ku Klux Klan. Nadien waren ze getuigen van 
een ophanging, waarna ze te horen kregen dat de kinderen er één voor één 
aangingen. Tenzij de JVG’s samen met de VG’s dit konden verhinderen door 
enkele opdrachten te doen. Als eerste moesten ze Cato Dambre redden van de 
guillotine door kaarsen te doven die het touw met het hakmes eraan deed 
opbranden. Jammer maar helaas: de proef mislukte. Ook bij de tweede poging 
moesten de JVG’s en VG’s een touw laten zakken waar Wallabie aanhing. 
Ondertussen werd er langs de andere zijde het touw gespannen door een auto en 
langzaam werd Wallabie uiteen gescheurd. Proef 2 was dus ook mislukt. Op 
naar proef 3: hier moest er allerlei viezigheid worden opgegeten. Gezien er 
enkele zeurzakken waren, werd de proef als niet-geslaagd gekeurd, waarna 
Quinten Pieters in de rook opging (met enkele flauwe rookbommen die niet zo 
spectaculair waren zoals de verkoper voorspelde). Het zat dus de JVG’s (en 
VG’s) niet mee, maar de laatste proef kon misschien wel lukken. Ram (VG) zat 
in een zinkend  bootje te midden van de vijver, vastgebonden en hopend dat er 
iemand hem kwam redden. De opdracht was eenvoudig: het bootje zat vast met 
touwen, maar die waren met een cijferslot vastgemaakt. Met wat denkwerk 
werden de raadsels opgelost en kon het bootje binnengehaald worden. Toch 
werd er langs de kant geroepen dat Ram in het water moest vallen. Tja, van uw 
vrienden moet je het hebben zeker?? Gelukkig kon die grote jongen zwemmen 
en kwam die veilig aan land. Voor de ouders die bedenkingen hebben bij dit 
hele stuk: alles bleek maar een spel te zijn - dat lichtjes door de VG’s hun 
laaiend enthousiasme (eum) verprutst werd – waarna de JVG’s konden gaan 
slapen. 
 
Maandag 9 augustus 
Na de turnles en de inspectie (de opkuis van de tent en het kampterrein) moest 
iedereen zijn bed verhuizen en zwemgerief aantrekken. Het was zo dat de 
tweedaagse begon: een 
nachtje weg van het kamp 
en veel stappen. Iedereen 
stapte in de auto’s die ons 
naar het beginpunt brachten 
in de veronderstelling dat 
er halverwege een 
zwembad was, maar neen 
hoor. We startten met een 
boottocht, bestaande uit 3-
persoons kano’s en 2-
persoon kajaks. Het was 
duidelijk te merken dat 
voor sommige JVG’s 
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zeescouts niet aan hun besteed was. De eerste meters waren voor sommigen een 
hel, maar uiteindelijk werd het nog een plezante activiteit. Sven Demuynck kon 
heel goed kajakken, maar bij een kano lukte het heel wat minder. Halverwege de 
boottocht moest Jary De Bosscher plassen en Yanne Mortier moest het bootje 
recht houden. Om de een of andere reden kapseisde het bootje en beiden namen 

een duikje (). Alle andere JVG’s 
slaagden erin om veilig het punt te 
bereiken. Ik zou hierbij de vele JVG’s 
willen bedanken voor het rondgooien 
van waterplanten naar elkaar en richting 
de leiding (grappig hoor). 
Na de boottocht was het nog een klein 
stukje stappen en we waren aan onze 
slaapplaats. Onderweg kon Cataras 
genieten van het “mooie” gezang van 
hare jukebox, zijnde Arthur Warmoes. 
Per Hollands liedje werd er namelijk 10 
minuten van de staptijd van elke 
patrouille afgetrokken. Aangekomen bij 
een boer moesten de tenten opgezet 
worden. Tenten opzetten bleek niet zo 
vlotjes te gaan want piketten slaan 
zichzelf niet in de grond (en de 
kabouters waren op vakantie), zodat het 

toch wel eventjes duurde voor de tenten opstonden. Nadat we ons warme 
avondmaal opaten, naar ons gebracht werd door de eenheidsleiding, konden we 
al in ons bed kruipen om nog wat na te praten en dan te gaan slapen. De 
volgende dag moesten we dan ook terugstappen naar ons kampterrein! 
 
Dinsdag 10 augustus 
Alles werd opgeruimd, onder het gezang van de meisjes ‘er was eens een groen 
mannetje, dat dronk uit een groen pannetje, …’ (en dan in alle andere kleuren). 
Tot de grote ergernis van Lama, maar gelukkig was het grasveld van de boer 
snel terug leeg en konden de JVG’s met de rugzak op de rug en blote knieën op 
pad. De eerste tussenstop: een frituur. Onderweg liep het eventjes mis voor de 
Luipaarden die even een omweg maakten. Maar iedereen kwam aan de frituur 
aan zodat met het buikje vol de terugreis naar het kampterrein kon ingezet 
worden. Onderweg kregen de Luipaarden een ritje aangeboden, waar zij geen 
‘neen’ op konden zeggen. Resultaat: de patrouille werd gediskwalificeerd voor 
de tocht: maar toch: wij (Cataras, Jary De Bosschere met het brandzweet(?), 
Gaely De Boever, Matthew Wright en Arthur Warmoes) kunnen tenminste 
zeggen dat wij in een witte Mercedes van 43jaar met open dak en leren zetels 
hebben gezeten :P (voor hooguit een kilometertje). Ook de Vossenpatrouille 
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gingen in de fout en liepen het grootste deel van de weg terug via de rode 
(>70km/uur) baan, wat ook verboden was. 
’s Avonds werd er gebarbecued en gezongen. Zo bleek Lars Desomer een 
fantastische jodelaar te zijn, waardoor de meisjes niets anders zongen dan “ik 
ben zo verliefd” (zie eurosong), waarna het jodelen kon beginnen. Ook Sven 
Demuynck bleek zangtalent te hebben met: supercalifragilisticexpialidocious 
(bekend uit Mary Poppins).  
 
Woensdag 11 augustus 
Na de turnles en ontbijt vertelde Lama dat we vandaag de Technische Omloop 
gingen doen. Hier wordt de techniekenkennis van iedereen getest door allerlei 
opdrachten met de patrouilles, zoals knopen, EHBO vragen, morse, ... De 
winnaar hiervan maakte een grote stap richting Patrouille van het Kamp. 
Iedereen mocht pas vertrekken nadat er een dikke balk doorgekapt was, en de 
locatie van hun eerste opdracht bepaald werd door een driehoeksbepaling. Deze 
techniek zat heel ver weg, waardoor Lama en Hert het bijna zelf moesten doen. 
Nadat iedereen zijn 4 opdrachten had gedaan gingen we naar het 2e vijvertje 
waar we met een jagersvuurtje ons eten klaarmaakten. Eerst moest iedereen om 
het snelst een touwtje, gespannen op 80cm boven het vuur, doorbranden. Bij de 
ene ging dit al wat 
beter dan bij de 
andere... Hierna stond 
het laatste stuk van de 
Technische Omloop 
op ons te wachten: 
commandokoord! Een 
dik koord was 
gespannen over de 
vijver, en elke 
patrouille moest hier 
over raken met de 
aangeleerde techniek. 
Ook al was het een 
afstand van toch bijna 
10 meter geraakte iedereen er over, met maar 2 JVG’s die in het water vielen: 
wie anders dan ons koppeltje Yanne Mortier en Jary De Bosschere. Ook voor 
René Rombouts was het moeilijk, maar met pure wilskracht geraakte hij droog 
aan de overkant. Lars Desomer, die het nog nooit had gedaan, lukte het ook.  
’s Avonds was het wat regenachtig, waardoor we spijtig genoeg geen avondspel 
konden spelen. We installeerden ons in onze zithoek met een kampvuurtje en 
zongen vele liedjes. We speelden ook pictionary, waar Lars Desomer zijn 
tekentalenten bovenhaalde. Iedereen was zeer sterk onder de indruk: Bunzing 
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ging de tekeningen van Lars bijhouden om ze later voor veel geld te verkopen. 
Zo gingen we gaan slapen... 
 
Donderdag 12 augustus 
Eindelijk eens een normale dag dacht iedereen, want vandaag konden we rustig 
in onze patrouillehoeken zitten en samen vuur en eten maken. Het smaakte, 
zodat we met een volle maag aan het middagspel konden beginnen. 
Het was een beursspel, waarin iedereen een makelaar was en door middel van 
aandelen kopen en verkopen op de Bel20 geld moest zien te verdienen. Om de 
10 minuten veranderde assistent Lars Desomer de waarden van de aandelen, 
waarna iedereen kon zien of hij geluk of malchance had met zijn aandelen. 
Colruyt bleek al snel een vaste waarde waarmee je goed wat geld kon verdienen. 
Verder kon je bij Kea, 
die even kwam helpen, 
opdrachten doen voor 
wat meer kapitaal te 
hebben. Sommigen 
vonden de opdrachten 
heel leuk, want zowel 
Arthur Warmoes als 
Matthew Wright 
deden maar al te graag 
bijna al hun kleren uit 
om zo voor Cataras te 
dansen. Prettig is 
anders zag je haar 
denken! En maar met 
die kont schudden 
voor haar neus... Jary De Bosschere werd samen met Lama verkoper van de 
aandelen, en haalde zijn rekentalenten boven. Het werd uiteindelijk een 
gelijkspel tussen Sven Demuynck en Matthew Wright. 
Na het 4-uurtje gingen we gaan sporten. Het was namelijk tijd voor de 400 
meter en 100 meter sprint, waarna we ook versprongen. Dambre Cato sprintte 
het snelst: ze liep de 100 meter in 15 seconden en 43 honderdsten. Bij de 400 
meter was Francis Verkinderen het best: hij deed het in 81 seconden en 72 
honderdsten. Een nieuwe Kevin of Johan Borlée misschien? Bij het verspringen 
haalde Cato als enigste net de 3 meter, heel mooi. Hert kwam even zijn 
atletiektijden bovenhalen en sprong mee. Ooievaar en Lama lieten zich niet doen 
en deden dan ook maar mee. Hert haalde zo’n 4,3 meter, Ooievaar 4,15 en Lama 
haalde niptekes de 4 meter. 
Na het avondeten, en het wassen was het tijd voor de dropping. Een dropping is 
een kaartleesoefening bij nacht, waar elke patrouille geblinddoekt ergens 
gedropt wordt en de weg terug moet vinden met behulp van ene stafkaart. Deze 
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keer was er ook een spel aan verbonden: elke patrouille had zijn eigen 
wapenspunt, waar hij glowsticks moest gaan halen. Met deze glowsticks kon hij 
leden van andere patrouilles “vermoorden” door een glowstick op hem/haar te 
plakken met duct tape. Door middel van opdrachten kon je ook te weten komen 
waar de andere patrouilles ongeveer liepen. De strategische geest van de 
computerspelers onder ons draaide al op volle toeren, en tegen het einde van de 
dropping waren er veel slachtoffers gevallen. Onderweg vertelde Yanne 
Mortier nog eens dat haar voet aan het bruisen was... Zo konden we gaan 
slapen, met onze moordlust die gestild was, en Yanne’s voeten die aan het 
oplossen waren. 
 
Vrijdag 13 augustus 
 Na de korte maar leuke dropping mocht iedereen lekker lang uitslapen om 
direct met de kookwedstrijd te beginnen. Elke patrouille maakte voor de leiding 
1 maaltijd klaar en moest dat zo goed en lekker mogelijk doen. Dit is namelijk 
heel belangrijk voor Patrouille van het Kamp. De patrouilles kregen 
ingrediënten voor de middagmaal, maar de leiding kreeg al snel soepjes, 
popcorn, pudding, toastjes en vele andere lekkere voor –en nagerechten 
aangeboden. Uiteindelijk was toch het hoofdgerecht het belangrijkst, want bij 
enkele patrouilles hadden ze toch geen zin om het vlees lang te laten bakken. Zo 
rood vlees had de leiding nog nooit gezien. 
Hierna begonnen we aan het eenheidsmiddagspel: iedereen was ofwel cowboy, 
ofwel indiaan. Door de opdrachten zo goed mogelijk tot een goed einde te 
brengen moest je zo veel mogelijk punten verdienen. Hiermee werd dan bepaald 
wie op het land van de indianen kon blijven: de cowboys of de indianen zelf. De 
indianen kwamen natuurlijk als winnaars uit de bus, maar de cowboys, laf als ze 
zijn, konden dit niet zomaar laten gebeuren, waardoor ze nog even 
tegenstribbelden en begonnen te vechten met de indianen. Ook hier bleken de 
indianen te sterk, waarna de cowboys maar moesten afdruipen. 
Het 4-uurtje smaakte, en zorgde ervoor dat iedereen bij het hoogspringen zijn 
best deed: de JVG’s die over 1 meter sprongen kregen namelijk een extra koek. 
Francis Verkinderen (1 meter), Cato Dambre (1,10 meter) en Merel Stroo 
(1,15 meter) haalden dit mooie resultaat. 
Het begon dan spijtig genoeg weer te regenen, maar we lieten ons niet doen en 
installeerden ons weer in de zithoek om wat te zingen en vroeg te gaan slapen. 
Zo een 2-daagse, technische omloop en dropping achter elkaar, dat begon te 
wegen. 
 
Zaterdag 14 augustus 
14 augustus, de dag van de overgang. Vandaag verlieten Bunzing en Jary De 
Bosschere ons om naar de Verkenners-Gidsen te gaan. Ook Mees ruilt onze tak 
in voor de wolven, en Cataras houdt de scouts voor bekeken om zich te 
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concentreren op het einde van haar studies en het begin van haar werk. Bedankt 
voor de vele jaren, het was zeer leuk! We zullen jullie missen. 
Verder werden de prijzen van het jaar verdeeld: Francis Verkinderen haalde 
brons bij de sportproeven (dit is niet gewoon het beste lopen en springen, maar 
de meeste vooruitgang maken en goed meespelen bij de vele spelletjes), Dino 
Coppens zilver en Merel Stroo goud. De Leeuwen (Luka Mann, René 
Rombouts, Pepijn Verscheure, Aaron Diericks en Merel Stroo) werden 
zowel de Patrouille van het Kamp als Patrouille van de Tochten. Ze mochten een 
prijs uitkiezen, en kregen een medaille en de wisselbeker, waarop binnenkort 
hun namen komen. De belangrijkste prijs, Jongverkenner-Jonggids van het jaar, 
was voor Cato Dambre. Zij was het meest in orde tijdens het jaar, kwam naar 

de meeste vergaderingen 
en deed altijd haar best. 
Proficiat! Ze kreeg een 
mooie maglite 4-cel. 
Verder kreeg Bunzing 
het brevet van zijn 
behaalde 2e klas, en 
Dino Coppens en Cato 
Dambre die van hun 
teervoet. 
De 12 (!) wolven die 
overkwamen gingen 
over de death-ride, die 
van op onze zithoek 
begon, en werden direct 

onderverdeeld in de 4 patrouilles. We zullen volgend jaar met een grote bende 
zijn met weinig leiding, maar dat lukt ons wel! De nieuwtjes werden getoond 
hoe ze een goed vuur moesten bouwen en onderhouden, en konden eens zien 
hoe wij elke dag onze eigen maaltijd voorbereiden. 
’s Middags speelden we Risk. Iedereen had per 2 op de grote kaart van Japan 
een paar gebieden, en kon andere gebieden veroveren door wapens te kopen. 
Hiervoor moesten ze eerst geld verdienen, door bij Tamarin te schieten met het 
loodjesgeweer op balonnen of bij Linsang leuke opdrachten doen. Zo kwamen 
Johanne Parker en Yanne Mortier opeens volledig onder de verf tevoorschijn. 
Blijkbaar waren ze langs de teerpoten gepasseerd, die hun kans goed hadden 
gezien. Het team Pepijn Verscheure en Francis Verkinderen kwamen als 
winnaar uit de bus. 
Na het avondeten en de zangles speelden we een leuk avondspel: iedereen was 
verdeeld in 2 groepen, en moest door te sluipen 5 leventjes van het vijandige 
kamp stelen. Hadden ze alle 5 moesten ze de bomberman gaan zoeken in het 
bos. Vonden ze deze ging die naar het vijandige kamp om er een bom tot 
ontploffing te laten brengen. Werd de defuser gevonden door het andere team 
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kon deze de bom echter nog neutraliseren. De nieuwtjes begonnen als 
verdedigers, en konden met geweren propjes schieten op de sluipers. Het team 
van Lama begon slecht door snel hun 5 leventjes te verliezen, maar de defuser 
werd eerder gevonden dan de bomberman, waardoor er geen bom werd ontploft. 
Het spel eindigde met 2-0 voor het team van Lama. 
 
Zondag 15 augustus 
Vandaag gingen we al wat afbreken. Het einde van het kamp naderde (spijtig 
genoeg), dus er moest nog veel gebeuren. Eerst bedachten we onze sketchen al 
een beetje. Op de laatste avond van het kamp doen we altijd een kampvuuravond 
met heel de eenheid, waar iedereen een paar lollen moet uitbeelden. De goeie 
lollen wisselden zich af met de slechte, maar uiteindelijk had elke patrouille een 
deftige lol, de ene al wat grover dan de andere.  
’s Middags begon het spijtig genoeg weer wat te regenen, maar het was 
wisselvallig waardoor we nog snel een spelletje baseball konden spelen. Door de 
aanhoudende regen zette iedereen zich dan in zijn patrouillehoek en speelden we 

zeeslag via de 
walkie-talkies. Het 
was een beetje chaos 
door een zogezegde 
slechte verbinding, 
waardoor Lama zijn 
pokerset en Jungle 
Speed bovenhaalde 
en iedereen zich toch 
nog goed kon 
amuseren. 
Het was gezellig, 
waardoor we ons na 
het avondeten en 
wassen weer 
installeerden in de 

zithoek met een lekker warm vuurtje. Lama had een quiz in elkaar gestoken met 
onder andere een paar vraagjes van dingen die op het kamp gebeurd waren. Het 
was leuk, en omdat het papier van 1 jongensgroep een vod was geworden (toch 
lastig, zo zorg dragen voor papier, is het niet Matthew Wright?) won de groep 
van Bunzing. 
 
Maandag 16 augustus 
De laatste volle dag van het kamp was begonnen, waardoor al de 
patrouillehoeken moesten afgebroken worden. Met pijn in het hart werden de 
sjorringen losgemaakt en balken weggedragen. We wachtten nog even met de 
zithoek afbreken om wat foto’s te trekken en er de laatste keer onze middagmaal 
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in te eten, maar ’s middags moest hij er toch aan geloven. Ooievaar en Linsang 
haalden hun machetes boven en op 1-2-3 lag de zithoek op de grond. 
Elke patrouille zorgde tijdens de siësta dat de enscenering van zijn lol in orde 
was, zodat we op de kampvuuravond toch niet gingen afgaan als een gieter. 
De avond was er snel, zodat we met onze das op ons hoofd naar het stafkamp 
konden gaan, waar iedereen verzameld was. Onder leiding van de Verkenners-
Gidsen leiding (die ons spijtig genoeg allemaal verlaten) zongen we vele liedjes, 
en beeldden we onze goeie lollen uit. Het begon weer wat te regenen bij de 
sketch van de Luipaarden, maar dat deerde ons niet en Arthur Warmoes 
schreeuwde het uit toen hij moest praten, zodat iedereen hem verstond. De 
avond vloog voorbij, waarna iedereen voor de laatste keer in zijn bed kon 
kruipen. 
 
Dinsdag 17 augustus 
Op deze allerlaatste dag van Groot Kamp 2010 moesten we al de 
patrouilletenten nog afbreken. Dit ging goed vlot (alhoewel het team van 
Linsang zijn 2 tenten al had afgebroken tegen dat het team van Ooievaar nog 
maar aan 1 tent zat). De Verkenners-Gidsen kwamen de poten van onze zithoek 
professioneel uit de grond trekken, waarna er echt niets meer overbleef van onze 
schitterende zithoek. Na de hotdog als middagmaal (niet direct de favoriete 
maaltijd van Cato Dambre en Merel Stroo, horen we elk kamp) schreef 
iedereen zijn evaluatie van het kamp. Wat was er leuk, wat was er minder leuk, 
iedereen schreef zijn mening op, zodat de leiding weet wat ze goed deden en 
minder goed deden. We kropen met z’n allen op de bus, en met een laatste blik 
op ons kampterrein verlieten we Lommel en keerden we terug naar het goede 
oude Gent. 
 
Het was een zeer geslaagd kamp, en ik hoop dat iedereen zich goed geamuseerd 
heeft! We wensen Mees het beste toe bij de wolven, Cataras het beste bij haar 
toekomstige werk en Jary en Bunzing veel plezier bij de VG’s. De nieuwe 
JVG’s zijn ook zeer welkom, en met onze grote groep gaat het een zeer leuk jaar 
worden. Tot in september! 
Verder wens ik nog de eenheidsleiding te bedanken voor het in goede banen 
leiden van het kamp, en de stam voor het lekkere eten. How how how! 
 

Je verslaggevers ter plaatse, 
Kieskeurige Cataras en Eigenwijze Lama 
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Programma Jvg’s  
 
Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te 
geven aan Lama (Jvg@dezwaluw.org of 0494/45 21 88). Indien we naar 
Wondelgem gaan, gelieve dan altijd een tramkaart of geld mee te hebben. 
Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet. 
 
Zaterdag 04/09/10       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 11/09/10 Vergadering van 14u00-17u30 
We gaan naar Wondelgem en doen de koffers van het Groot Kamp nog eens 
open. De nieuwtjes zien wat je moet doen om jongverkenner/jonggids te 
worden. Natuurlijk geven we heel veel kleine spelen. 

 
Zaterdag 18/09/10 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. 
 
Zaterdag 25/09/10 Geen vergadering 
 
Zaterdag 02/10/10 Vergadering van 10u00-17u30               
We nemen de bus naar buiten Gent en proberen de weg terug naar De Muze te 
vinden. Zorg voor verse kousen, kaartleesmateriaal en een regenjas. Vergeet ook 
je lunchpakket niet! 
 
Zaterdag 09/10/10 Vergadering van 14u00-17u30   
   
Vandaag gaan we wat geld gaan verdienen door koekjes te verkopen in het stad. 
Haal je verkoopkunsten boven, de beste verkoper krijgt een prijs! 
    
Zaterdag 16/10/10 Vergadering van 14u00-17u30   
   
We leren veel knopen, van de platte knoop tot de paalsteek en spelen er een leuk 
spel rond. Vergeet niet om te betalen voor het herfstkamp!  
 
Zaterdag 23/10/10 Geen vergadering 
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Herfstkamp van Zaterdag 30 Oktober tot Woensdag 03 
November 2010 

 
Zaterdag 06/11/10 Geen vergadering 
 
Zaterdag 13/11/10 Vergadering van 10u00-17u30 
We gaan naar Wondelgem waar we leren hoe we moeten sjorren en maken met 
de VG’s een grote spectaculaire constructie. Lunchpakket + tramkaart 
 
Zaterdag 20/11/10 Vergadering van 14u00-17u00 
Vandaag leren we hoe we de hoogte van een boom moeten inschatten of de 
breedte van een beek. Ook leren we onze persoonlijke maten om te helpen bij 
het schatten. Natuurlijk spelen we ook heel veel spelen. 
 
Zaterdag 27/11/10 Geen vergadering 
 
Zaterdag 04/12/10 Vergadering van 10u00-17u30 
Sinterklaas vergadering! We spelen onze eigen sinterklaas: iedereen brengt een 
cadeautje mee ter waarde van ongeveer 5€. We gaan schaatsen, dus vergeet je 
handschoenen, eventueel een muts e.d en 5€ niet. 
 
Zaterdag 11/12/10 Vergadering van 14u00-17u30  
We leggen uit hoe je het weer kan voorspellen aan de hand van dieren, wolken, 
luchtdruk... Kortom, je wordt een echte weerman. Haal de Frank Deboosere in je 
boven! Verder spelen we vele kleine spelen. 
 
Zaterdag 18/12/10 Vergadering van 14u00-17u30 
We leren alles wat er te leren valt van de techniek EHBO, van een steunverband 
tot de pompiersgreep. We spelen er het E.H.B.O. spel rond. 
 
Zaterdag 25/12/10 Geen vergadering 
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Artikel VG’s Groot Kamp 2010  
7h....... De wekker... eerste keer snooze.... 
7h09.... terug de wekker.... tweede keer snooze.... 
7h18... nog eens die wekker. Aangezien die wekker het niet snel ging opgeven, 
dan toch maar besloten om op te staan. Een laatste warme douche, vlug nog wat 
krachtvoer naar binnen werken en het moment was aangebroken. De doorsnee 
verkenner/gids stond klaar om op Groot kamp te vertrekken. Op het terrein te 
Wondelgem namen we afscheid van de mama en de papa. Eens deze 
verplichting van de baan was konden we ons concentreren op de belangrijke 
zaken. We hadden een strikt plan voor die dag: -camion inladen - rit van Gent 
naar Lommel - camion uitladen - opbouw stafkamp, opzetten eigen tenten. 
Het laden van de camion ging vrij vlot, iedereen zat nog boordevol energie en 
hielp waar nodig. Enkele kilo’s later (ik weet eigenlijk niet hoeveel kilo 
materiaal De Zwaluw meeneemt op kamp, maar het zal in elk geval de moeite 
zijn!) kon de deur van de camion vergrendeld worden en was iedereen effectief 
klaar om te vertrekken. Het is altijd een aangenaam moment wanneer je de deur 
van de wagen toe trekt, en je de motor voelt starten. De heenrit voorspelde niet 
veel goeds, onderweg maakten zware regenbuien het de chauffeurs knap lastig. 
Maar eens we dichter kwamen bij Lommel trok de hemel volledig open (alé, 
toch bijna volledig). De meeste waren aangekomen voor de camion dus konden 
we eerst nog onze lunch binnenwerken. Nadien nog vlug even de camion 
uitladen, en we konden beginnen aan het opstellen van de tenten van het 
stafkamp. Enkele uurtjes later konden De vg’s hun eigen tentje opstellen en 
vervolgens ook de ‘Montana’ voor de VG-leiding. De ‘Montana’ is een tent met 
veel buizen en hoekstukken, die ooit jaren geleden met een bepaalde 
kleurencode genummerd is zodat deze gemakkelijker in elkaar te steken is. 
Alleen zit er nergens een handleiding bij. Gelukkig was Tagoean aanwezig, die 
in een ver verleden (bij de Wolvenleiding) deze tent reeds verschillende malen 
had rechtgezet. Het was even nadenken, maar voor we het wisten stond ook deze 
tent recht. Omdat de Montana zo groot is en omdat de VG-leiding maar 3 leden 
telt, hebben we onze deuren opengesteld en de volledige mannelijke 
Welpenleiding een onderdak aangeboden voor de eerste 3 nachten. Die dutskes 
moesten wachten tot de maandag op tenten van de ADJ. 
 
Normaal gezien is de tweede dag volgens de traditie de bomendag, maar omdat 
het vandaag zondag was kon deze niet doorgaan. We hebben ons toen maar 
bezig gehouden met de patrouillehoeken te verdelen, eetshelters en vuurshelters 
recht te zetten en al de nodige putten graven om onze eettafels en vuurtafels te 
bouwen. Die dag verloop verder bijzonder rustig, iedereen spaarde zich een 
beetje voor volgende de dag. 
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Dag 3, bomendag. Sommigen keken hier al meer naar uit dan anderen. Het is 
dan ook een dag verstand op 0 (misschien niet volledig op 0, anders gebeuren er 
ongelukken) en gaan!. Kappen, zagen en bomen uit het bos dragen, even 
uitblazen en vervolgens verder doen. Tegen het 4-uurtje hadden we het nodige 
hout en konden we op het kampterrein beginnen met de verdeling van het hout. 
In het begin is het altijd vechten tussen de verschillende takken, iedereen wil 
immers de mooie rechte balken. Na een 
hele dag zwoegen was het dus nog 
even doorbijten en ‘vechten’ voor al 
dat moois (hout dus). 
De dagen daarop volgend werkten de 
Vg’s in patrouilles en werd hun 
volledige patrouillehoek opgebouwd. 
vuurtafels sjorren, eettafels sjorren en 
eventueel nog enkele rekjes. Voor 
Laura van Eeckhout was dit allemaal 
nieuw, maar ook zij had na enige tijd in 
het snotje hoe het allemaal in elkaar 
zat. Ram had zelfs zoveel inspiratie dat 
hij nog een chill-hoekje ging sjorren. 
Maar bij gebrek aan tijd heeft hij dan 
maar beslist om het boeltje terug af te 
breken. Over doorzetten kan hij 
blijkbaar nog een pak leren van zijn 
broer Yak. Verder werd er nog een 
overdekte zithoek elkaar gestoken.  
Ondertussen werd ook de constructie van de VG’s rechtgetrokken. Dit jaar werd 
er gekozen om eens een zandloper te bouwen. Voor alle duidelijkheid de naam 
‘zandloper’ duid enkel op de vorm van de toren. Er komt in de verste verte geen 
zand bij te kijken, en neen, je kan de toren ook niet even omdraaien. Al bij al 
mocht het resultaat er toch nog zijn. Er zijn er die van mening waren dat het nog 
iets hoger kon, maar deze mensen zijn duidelijk niet eens tot boven geklommen. 
De 5de augustus waren er enkelen onder ons die bij het opstaan hun uniform 
moesten aantrekken. De oudsten onder ons zouden deze middag vertrekken op 
hun woudloper. Een badge die elke gerenommeerde scouts gewoon moet 
bezitten. 24h alleen in het bos je plan trekken, 20 knopen kunnen leggen, 
natuurkennis, het komt allemaal aan bod. Mink, Ram, Panter en Valk 
behaalden dit jaar allemaal hun Badge woudloper, Proficiat aan hen! 
Die avond was de voorlaatste avond van het voorkamp, volgens de traditie 
genieten we dan allemaal samen van een geslaagde BBQ, en dit was dit jaar niet 
anders. Een lekkere maaltijd en vervolgens nog een beetje nakeuvelen bij een 
kampvuur. Het mocht vandaag al iets later worden, want de dag nadien zouden 
we het iets rustiger kunnen doen. De dag nadien hadden we immers onze off-
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day. De laatste dag van het voorkamp, even uitrusten van een week hard werken. 
Het lot was ons wel niet zo gunstig, de loting had bepaald dat de VG’s deze dag 
de sanitaire blok moesten kuisen. Hierna hebben we ook nog even onze eigen 
kampplaats onder handen genomen, zodat tegen de middag alles spik en span 
lag voor de start van het effectieve kamp. Ondertussen waren ook de woudlopers 
terug uit het bos en waren we dus terug compleet. Die namiddag zijn we 
allemaal samen (met de jvg’s) gaan zwemmen. Wat de ideale gelegenheid was 
om ons nog eens te wassen met warm water. 
 
Zaterdag 7 augustus 
Het voorkamp zit er op, vandaag begint het gewone kamp met de bezoekdag. De 
teerpoten, wolven en de rest van de jongverkenners komen ons vergezellen en 
de verkenners kunnen na 7 dagen hun ouders al eens terug zien. Terwijl de 
eerste ouders op het kamp aankomen, maken de VG’s zich op om te gaan 
sporten. Het weer was ideaal om er eens in te vliegen vooral bij het 
hoogspringen werden indrukwekkende resultaten gehaald. Ram sprong over 
1m30 gevolgd door Valk met 1m25 en Panter met 1m15. Na het sporten ging 
iedereen zijn ouders opzoeken om alles te vertellen wat er al op kamp was 
gebeurd. De eerste dag van het gewone kamp betekent ook dat er zelf moet 
gekookt worden. Valk is nog een groentje in de keuken want hij begon eerst het 
vlees te bakken om pas daarna de aardappelen te koken. Niet echt de logische 
volgorde.  
Tagoean en Sifaka waren een dagje weg van het kamp om naar een huwelijk te 
gaan (nee, niet met elkaar, en ook niet hetzelfde huwelijk). In de plaats van een 
normaal middagspel te spelen gingen we aan geocaching doen. Dat is een soort 
zoektocht waarbij je aan de hand van een gps en een aantal coördinaten, 
opdrachten en dergelijke het eindpunt moet vinden. Op dit eindpunt zit er een 
‘stash’ verborgen, een soort doos waarin een voorwerp zit en een logboek. Als je 
het eindpunt bereikt, mag je het voorwerp uit de doos nemen en het vervangen 
door iets dat je bij je hebt en je naam in het logboek schrijven. We sprongen dus 
allemaal op onze fiets en volgden de gps naar het eerste punt. We passeerden 
langs de bossen waar we al jaren op bomendag gaan en toevallig ook langs het 
motorcrossparcours. Op ons kampterrein horen we steeds de crossmoto’s 
brommen, maar deze keer konden we ze ook eens in actie zien. Het eerste punt 
vinden was een makkie, het tweede punt ook. Maar voor het derde punt moesten 
we een plaatje vinden met de coördinaten op van het volgende punt. Maar na 
ongeveer een halfuur zoeken, hadden we nog steeds niets gevonden. Aangezien 
het bijna 4 uur was, keerden we terug naar het kampterrein voor het vieruurtje. 
Op kamp moesten de VG’s een spel maken voor de welpen om ze voor te 
bereiden op hetgeen ze bij de leiding ook moeten doen. Omdat het spel de 
volgende dag gespeeld zou worden, moest elke groep hun spel eens voorstellen. 
De groep van Mink had hun spel keurig voorbereid, de groep van Valk 
daarentegen was minder goed voorbereid. Ze hebben dan in allerijl nog iets 
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deftigs in elkaar moeten steken, wat uiteindelijk wel gelukt is.’s Avonds was het 
tijd voor het eenheidsavondspel. Een weerwolf had van elke tak een leider 
ontvoerd. Gelukkig kon men door opdrachten te doen, de weerwolf lokken en 
verslaan wat de rust in het kamp terugbracht. 
 
Zondag 8 augustus 
Vandaag waren Tagoean en Sifaka weer terug uit de beschaafde wereld. Omdat 
Sifaka een weddenschap met Tagoean had verloren moest ze haar haar blond 
verven. Toen ze op het kamp terugkwam, was er een beetje teleurstelling. Ze 
was helemaal niet zo blond geworden als verwacht. Maar naarmate het kamp 
vorderde werd het steeds lichter van kleur en kreeg het een roste schijn. Zondag 
staan we altijd stil over een bepaald onderwerp. Onder leiding van Sifaka werd 
er gediscussieerd over het milieu en meer specifiek over de olieramp aan de 
Mexicaanse Golf. Daarna was het weer tijd om de fourage te gaan halen en 
achter de potten te staan. Ondertussen werd het middagspel voorbereid en na de 
siësta werden de wolven en teerpoten verrast door een spel van de VG’s. En de 
spelen velen goed in de smaak en het vieruurtje dat erop volgde ook. 
Na het 
avondeten en 
de kantine was 
het tijd voor 
een avondspel. 
Iets anders dan 
normaal want 
op verzoek van 
zowel de VG’s 
als de JVG’s 
speelden we 
samen met de 
JVG’s een 
avondspel. Na 
het wassen 
stonden beide 
takken te 
wachten en plots kwamen er mannen in witte kostuums met witte kappen op de 
groep afgelopen en ontvoerden er vier man van. Het bleek de Ku Klux Klan te 
zijn. In de verte zag de groep ook het een en ander gebeuren. Iemand van de 
stam werd opgehangen maar voor iemand hulp kon bieden was het al te laat. De 
leider van de Ku Klux Klan zei dat de vier ontvoerden hetzelfde lot stond te 
wachten. Maar de groep kon hun dood vermijden door bepaalde opdrachten te 
doen. Jammer genoeg mislukte die opdracht steeds en ondergingen de 
ontvoerden hetzelfde lot als het stamlid. Het laatste slachtoffer was Ram, hij lag 
in een bootje op de vijver. Maar voor dat men hem kom helpen kantelde het 
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bootje. Weg was Ram. Natuurlijk was er niemand echt doodgegaan en was het 
tijd om te gaan slapen. 
 
Maandag 9 augustus 
Na een actieve turnles van Sifaka, eten en inspectie was het tijd voor de eerste 
techniek van het kamp. De VG’s mochten nog eens tonen hoe behendig ze 
waren op de apebrug en het commandokoord. Vooral op het commandokoord 
werd er soms nogal gesukkeld om zonder pijntjes op het touw te geraken. Maar 
toch geraakte iedereen goed en wel aan de overkant. Deze middag zou gans in 
het teken staan van eten. Na het middageten en de siësta had Sifaka een soort 
kookwedstrijd georganiseerd. Aan de hand van opdrachten kon je per patrouille 
ingrediënten winnen. Als je eerste was in een opdracht kreeg je het meest 
ingrediënten. Er zaten heel wat grappige opdrachten tussen. Per patrouille 
moesten er om ter snelst drie tampons leeggezogen worden die in water hadden 
gelegen. De blikken die daarbij te zien waren, waren hilarisch. Vooral Vlinder 
was heel goed in bekken trekken. Na de opdrachten kreeg iedereen z’n 
ingrediënten en was het de bedoeling om in een halfuur zoveel en zo lekker 
mogelijke desserts te maken. Het was behoorlijk indrukwekkend wat we na die 
korte tijd geserveerd kregen: wentelteefjes, pudding, popcorn, rijstpap, 
pannekoeken. Ook de borden waren mooi versierd en het belangrijkste, de 
smaak van dat alles, zat meer dan goed.  
Morgen zouden we vertrekken op driedaagse en daarom moesten we alle 
voorbereidingen treffen: rugzakken klaarmaken, trekkerstentjes meenemen, eten 
klaarmaken. Iedereen zijn rugzak woog behoorlijk veel maar gelukkig zouden 
we die maar een dag moeten dragen op driedaagse. Omdat het morgen een 
zware dag zou worden werd er geen avondspel gespeeld maar werd er na de 
kantine nog wat nagebabbeld in de zithoek en kroop iedereen vroeg onder de 
dekens om de volgende dag fris man te zijn. 
 
Dinsdag 10 augustus 
Iedereen fris uitgeslapen en na het eten maakte de eerste patrouille zich klaar om 
aan de tocht te beginnen. De voetjes en de rug zouden op de proef gesteld 
worden. Een tocht van om en bij de 30 km met een rugzak van meer 15 kg. 
Tagoean reed ondertussen met de fietsen naar het eindpunt en zou vanaf het 
eerste punt ook meelopen met een van de patrouilles. Om het kwartier vertrok de 
volgende patrouille op tocht. Er werd op een aardig tempo doorgestapt en het 
was al snel tijd voor het middageten. Iedereen wou zo snel mogelijk het 
zwaarste van al uit zijn rugzak en iedereen begon meteen hetgeen in de zware 
conservenblikken zat op hun esbitvuurtje op te warmen. Wallabie was een 
beetje te geweldig en trok het lipje om het blik te openen stuk. Gelukkig had 
Albatros een blikopener mee om haar uit de nood te helpen. Toevallig stond er 
een ijskar op ons punt te wachten en iedereen nam een welverdiend dessertje. 
Nog even uitrusten en het was weer tijd om verder te gaan. De tocht bleek een 
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stukje langer te zijn dan op kaart te zien was. De kortste weg naar het volgende 
punt liep door een militair domein dat verboden toegang was. Dan maar een 
ommetoer. De kleine pijntjes aan de rug en voeten begonnen al op te komen 
maar iedereen bleef naarstig doorstappen. Toen Vlinder het even lastig kreeg 

nam Valk wat last van haar 
schouders door haar rugzak ook 
te dragen. Op weg naar het 
laatste punt begon het te regenen 
en wou iedereen zo snel 
mogelijk in het droge zitten. Op 
het eindpunt aangekomen 
werden de rugzakken met een 
grote zucht afgeworpen en was 
iedereen blij dat de tante van 
Tagoean, waar we een nachtje 
zouden overnachten, een 
partytent had geplaatst waar we 

lekker droog konden zitten. De kleine tentjes waar we de nacht zouden 
doorbrengen, werden snel opgesteld en iedereen genoot van een lekker 
avondmaal en een lekker stuk cake van Tagoeans tante voor het slapengaan. 
Aangezien een luchtmatras nog extra kilo’s in de rugzak betekende, sliep 
iedereen gewoon op de grond. Sommigen kregen het toch ietsje te warm en zijn 
dan maar onder de partytent gaan slapen. 
 
Woensdag 11 augustus 
Vandaag beloofde een veel rustigere dag te worden. Na het eten vertrokken we 
voor een tocht van ongeveer 40km naar onze volgende kampeerplek, camping 
De Kikmolen. De tocht bracht ons door zeer mooie plekjes bos en niemand had 
veel last van de vorige dag. De eerste kilometers verliepen zonder problemen. 
Maar Valk zou daar verandering in brengen. Panter reed voor Valk uit, was 
wat aan het zigzaggen en voor hij het wist bleef Valk aan hem haken en kwam 
met een val op de grond terecht. Gelukkig kwam hij ervan af met een 
schaafwonde aan zijn knie. De rest van de tocht verliep zonder pijntjes en voor 
we het wisten kwam de camping in zicht. Bij aankomst werden eerst en vooral 
de tentjes opgesteld. Daarna mocht iedereen beginnen eten van zijn 
survivalpakket voor 24 uur van het leger. Daarin zit zowat alles om een dag te 
overleven zonder honger: esbitvuurtje, poedertjes voor drankjes te maken, 
koekjes, middag en avondmaal. Allemaal blikkenvoer maar toch werd het goed 
gesmaakt. Het plan was om in de middag te gaan zwemmen. Jammer genoeg 
hing er een rode vlag uit en mocht er niet gezwommen worden van de 
organisatie. Toch vloog de middag snel voorbij. Iedereen mocht een lekker 
warme douche nemen en uitrusten van de tocht en pootjebaden aan het water. Al 
gauw werd het donker en was het tijd om te gaan slapen. 
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Donderdag 12 augustus 
Vandaag was het de laatste dag van onze driedaagse en ’s avonds zouden we 
weer op ons kampterrein zijn. Ram, Valk en Panter hoopten dat ze na het 
ontbijt nog even zouden kunnen zwemmen maar helaas, de rode vlag hing nog 
steeds uit. Dan kroop iedereen maar op zijn fiets om de tocht huiswaarts te 
beginnen. Vandaag was de tocht iets langer, ongeveer 70 km maar het tempo lag 
niet te hoog en iedereen kon vlot meefietsen. 
’s Middags was het tijd om wat te rusten en 
eten klaar te maken, maar de regen en de 
voortdurend rondvliegende straaljagers 
gooiden een beetje roet in het eten. In het 
tweede deel van de tocht was er toch weer 
een klein mankementje. Valk had voor de 
tweede keer op twee dagen iets voor, een 
platte band. Dan maar de bezemwagen 
gebeld en Valk en Ram gingen aan de slag 
om het gat te plakken. Een klus die je 
normaal op vijf minuten klaart, zeker als je 
weet dat Ram stoefte dat hij op school 
monteren en demonteren als vak had. Maar 
het monteren en demonteren van dat wiel 
ging toch niet zo vlot. Hierna moesten we 
nog een kleine tien kilometer van de tocht 
rijden. Aangekomen op het kampterrein plofte iedereen zijn rugzak neer en was 
het tijd voor een smakelijke bbq. Hamburgers, chipolata’s en ribbetjes gingen er 
vlot in en na nog wat na te babbelen in de zithoek vond iedereen het tijd om te 
genieten van een iets langere nachtrust. 
 
Vrijdag 13 augustus 
Na een ochtendloopje met Tagoean is elke VG weer goed wakker. Een kort 
ontbijt, een inspectie en vervolgens een verkennerspelletje. Bierbakklimmen 
zorgt voor de nodige behendigheid, die sommigen meer dan andere bezitten. Zo 
kon Ram tot 10 bakken hoog klauteren. Na deze inspanningen was het tijd voor 
de fourage. Iedere patrouille maakt zijn middageten zelf. Met of zonder 
boskruiden, te veel of te weinig zout dat: zijn de risico’s die op kamp genomen 
worden. Mink was alleszins blij dat Laura van Eeckhout toch enkele 
kookkunsten bezat. Na de siësta werd de eenheid opgeschrikt door een bende 
ruziënde cowboys en indianen. Ze vochten om hun land en vroegen natuurlijk 
hulp aan ons. Er moesten 4 verschillende proeven afgelegd worden. Schieten 
met pijl en boog of met loodjesgeweer, watertransport, vuur maken en levende 
dieren zoeken. Na een spannende strijd moesten de moedige cowboys 
terugtrekken.  
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Die avonds bleef de regen maar komen dus besloot Sifaka om een 
griezelverhaaltje te vertellen. Een oud scoutsverhaal dat onze Laura van 
Eeckhout, Vlinder en Wallabie niet snel zullen vergeten. Met als afsluiten van 
de avond een kleine spontane wandeling door de bossen achter de heide. Enkel 
met gloeistick en leiding die af en toe verdween, en dat op vrijdag de 13de. Het 
plezante van de avond was de luidste echo ooit die we ontdekten op de heide. Na 
veel geschreeuw en Leo-geroep werd het toch tijd om terug naar dat bedje te 
gaan. Voor sommigen met de nodige schrik en nachtmerries, zoals onze Laura 
van Eeckhout van de griezelige Albatros. 
 
Zaterdag 14 augustus 
Opstaan in uniform dat kan maar 1 ding betekenen. Het is overgangsdag 
vandaag. Iedereen in perfect uniform, blij of nerveus, met of zonder zakdoekjes. 
Deze dag is toch net iets anders dan alle anderen dagen. De prijzen van dit jaar 
gingen naar de Piranha’s voor de patrouille van het kamp en de tochten. Voor de 
sportprijzen werd onze Ram 3de, Louise Suy 2de en op eerste plaats Panter. 
Als gids van het jaar mocht Wallabie naar voor komen voor haar splinternieuwe 
MagLite, zij stak er met hoofd en schouders bovenuit. De volgende mochten ook 
om een certificaat komen van hun 2de klas en nieuw behaalde totemnaam. 
Charlotte De Boever werd Kwieke Wallabie en vanaf nu luistert Zowie Mann 
naar ….Onbezorgde Vlinder. Panter, Valk, Mink en Ram mochten ook nog 
eens naar voor komen, zij behaalden dit kamp hun badge Woudloper. Zij hadden 
24 uur in het bos doorgebracht met enkele specifieke materialen. Na al deze 
prijzen en certificaten wil ik iedereen een dikke proficiat wensen!  

 
Na al deze felicitaties moeten we ook spijtig genoeg afscheid nemen van elkaar. 
Volgende personen zullen vanaf volgend jaar de leidersploeg versterken. Bij de 
teerpoten komt Mink en bij de Wolven komen Valk en Panter. Onze Ram zal 
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zich bij de stam vervoegen door tijdstekort op zaterdag. En met pijn in het hart 
verlaat de volledig VG leiding de eenheid om andere wegen in te slaan. Onze 
geliefde takleider Tagoean, zijn eerste assistent Albatros en assistent Sifaka 
zetten de scoutshoed opzij. Maar wees gerust, dit is zeker geen vaarwel mijn 
broer/zus wij zien elkander weer. We danken onze kindjes voor al die toffe 
jaren. Jullie nieuwe leiding, Saki en Leeuw, zullen goed voor jullie zorgen. Ook 
de nieuwelingen Jary De Bosscher en Bunzing zullen van de partij zijn. 
Tijdens het gladiatormiddagspel zullen de nieuweling en niet-gedoopten (Laura 
van Eeckhout, en hopelijk later ook de nieuwe VG leiding!) zich eens goed 
laten dopen. Elkander wat beter leren kennen en ‘ruiken’, zijn de spelletjes van 
die dag. Tijdens het avondspel laat alleszins de nieuwe leiding zich versteld 
staan van de VG’s en hun kracht. Louise Suy liet zich naar horen zeggen echt 
niet doen. Na deze lange dag werd de nieuwe leiding slaapwel gezongen en 
verdween iedereen terug in zijn slaapzakske.  
 
Zondag 15 augustus 
De volgende ochtend was het vroeg voor bepaalde mensen. Het was een rustige 
verzameling aan het paaltje, maar het ontbijt bleek iedereen te smaken. Een 
opkuis en inspectie ontbraken die morgen zeker niet. Vandaag ging het iets 
rustiger worden want de afbraak begon. Hetgeen droog en weg kon, moest weg. 
Gelukkig bleef het in de voormiddag droog in tegenstelling tot de rest van de 
middag en avond. Het kofferspel van Albatros ging wel door maar door die 
miezerige regen was de fut er een beetje uit. Gelukkig was Arasari haar team 
bij de pinken en namen ze de overwinning. Die avond werd het avondspel 
afgelast door de regen maar er werd een ander gezelschapsspel gespeeld: Time’s 
up. Hierbij zijn er 3 rondes waarbij men zoveel mogelijk bekende namen moet 
raden. De eerste ronde zijn omschrijvingen, de 2de rond bestaat uit 1 woord en 
als laatste uitbeelden. Dit gaf enkele grappige spektakels en versprekingen. Zo 
werd Sifaka een synoniem voor Shakira, de spieren voor Britney Spears en de 
appel voor  Brad Pitt. Veel inspiratie en twijfel bij team Wallabie en Laura van 
Eeckhout. Maar na een kleine 2 uur werd ons winnend team Valk en Albatros. 
Hierna was de avond neergekomen en was het dus tijd om naar bed te gaan. 
 
Maandag 16 augustus 
Opstaan en afbreken. Vandaag verdwijnen alle tenten en constructies. Het 
volledige VG-kamp was weer zo maagdelijk als we het ooit 17 dagen geleden 
vonden. Het werd wel opletten met de regen zodat dat alle tentjes droog in de 
koffers belandden. Gelukkig bleven de druppels uit tot laat in de avond. 
Ondertussen was het even nadenken over een goede sketch of lol voor de 
kampvuuravond. De goede oldies zoals 2 Tagoeans op de kast enzovoort bleven 
gelukkig achterwege. De grap van de 2 Sifaka’s aan de kant van de rivier, 
haalde wel de kampvuuravond, al werd er wel voor gekozen om Sifaka te 
vervangen door een andere leidster. Na een hele dag opruimen, andere takken 
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helpen en veel werken was 
het al avond. Nog een 
laatste inspanning om hout 
te gaan halen in het bos 
voor het grote kampvuur 
was het laatste werkje van 
de dag. En deze keer, voor 
de laatste maal werd de 
kampvuuravond geleid 
door Albatros en Sifaka, 
met onze Tagoean op de 
achtergrond bij de vuren. 
Onze vuurmeesters Valk, 
Ram en Panter zorgden 
voor het nodige vuur en de nodige warmte. Van het ene lied naar het andere lied 
werd de sfeer beter en beter. Afgewisseld door de verschillende sketches van 
alle takken en een plotse regenbui. Met de VG’s en hun simpele lollen als 
afsluiter, zonder badmuts, was de kampvuuravond ten einde. Een zwaluwban 
voor alle mensen die zoveel energie en werk in het kamp hadden gestoken 
werden bedankt. Het avondlied werd tot slot gezonden door en voor de kinderen 
en leiding. Alweer een groot kamp ten einde. 
 
Dinsdag 17 augustus 
Bus is daar! Of toch bijna. Vandaag vertrekken de kleine kindjes naar huis. Wij 
blijven natuurlijk nog een dagje om het volledige kamp af te breken en het 
terrein netjes achter te laten. Een scout laat namelijk 2 dingen achter, niets en 
dank u. Na een lekkere hot dog als middagmaal vertrok de bus met alles en 
iedereen richting Gent. De VG’s en de leiding bleven achter. Na duizenden 
kleine werkjes begon het terrein er zeer goed uit te zien. Een goede wasbeurt en 
een groot kaasbuffet waren de beloning van die avond. Het werd zeer gezellig 
rond het grote kampvuur. Iedereen leefde naar het einde van het kamp toe en 
sloeg zijn laatste babbeltje met zijn vrienden. Toch een grappig detail, maar 
Wallabie als ge water van een zeil slaat, ga er dan best niet onder staan hé. 
Slaapwelhandjes voor de laatste keer. 
 
Woensdag 18 augustus 
Opstaan en opruimen. Zo ging het vandaag de hele dag door. Het hele staf kamp 
werd met man en macht snel opgeruimd. Zo konden we met onze vrachtwagen 
en ADJ tenten vroeg vertrekken, en wij niet veel later daarna. Zo tegen 15u 
kwamen we terug aan op ons vertrouwde terrein in Wondelgem. Al het 
materiaal van 18 dagen kamp werd weer veilig opgeborgen in onze containers, 
klaar voor de volgende keer. Iedereen was moe maar blij om terug thuis te zijn. 
De ouders druppelden binnen en iedereen laadde zijn eigen valiezen in. De 
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laatste handjes, we zien elkander weer. Groeten werden gegeven en zo was het 
groot kamp van 2010 weer voorbij. Het was één van de beste kampen, al vond ik 
het zelf! Hou jullie goed en zeker en vast tot binnenkort vanwege de hele VG-
leiding. Het was een superkamp en we gaan jullie missen gipsy’s! I make you 
woef like a…? 
In naam van de volledige Verkenners-Gidsen tak willen we iedereen bedanken 
die zijn bijdrage geleverd heeft aan dit groot kamp! We kijken daarvoor nog 
even extra in de richting van de EL en zijn adjucten en naar de Stam. Bedankt. 
Aan alles komt een einde, ook aan dit. Het kamp, het scoutsjaar, de VG-leiding 
in zijn huidige vorm… Met een tevreden blik kijken we even achterom. Maar 
2010-2011 staat voor de deur. De start van een nieuw avontuur. We wensen de 
VG’s en de nieuwe leiding het allerbeste voor volgend jaar!  
Voor de laatste keer, 
 

Jullie leidersploeg. 
Tagoean 
Albatros 
Sifaka 
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Programma VG’s september-december 
Zaterdag 04/09/2010 
Vergadering van 14u00-17u30. Vandaag gaan we onze patrouillekoffers 
uitmesten en gaan we de kalender voor het komende jaar eens bekijken. Verder 
massa"s amusement. 
Zaterdag 11/09/2010 
Vergadering van 14u00-17u30. Heel veel spelletjes vandaag. En het goede 
nieuws is dat jullie ze zelf mogen maken (met de hulp van uw leiding uiteraard)! 
Zaterdag 18/09/2010 
Vergadering van 14u00-17u30. Leute maken en leren leiding geven. 
Zaterdag 25/09/2010 
Geen vergadering 
 
Zaterdag 02/10/2010 
Vergadering van 10u00-17u30. Eindelijk tocht! Vergeet uw kaartleesgerief, 
buskaart en vest niet! 
Zaterdag 09/10/2010 
Vergadering van 14u00-17u30. Techniek knopen. Eerst gaan we ze zelf leggen, 
daarna gaan we ze aanleren aan de JVG’s. 
Zaterdag 16/10/2010 
Vergadering van 14u00-17u30. Eerste hulp bij EHBO. Wat kennen jullie nog 
van wondverzorging en transporttechnieken. Voor de rest héééél veel spelletjes. 
Zaterdag 23/10/2010 
Geen vergadering 
 
 

30/10/2010 => 03/11/2010: HERFSTKAMP! JOEPIE! 
 
 
Zaterdag 06/11/2010 
Geen vergadering 
Zaterdag 13/11/2010 
Vergadering van 10u00-17u30. We gaan nog eens tonen aan de JVG’s dat we 
kunnen sjorren. Tafel sjorren tegen de klok! 
Zaterdag 20/11/2010 
Vergadering van 14u00-17u00. Vandaag gaan we onze caravan eens onder 
handen nemen met kwast en borstel. Vergeet geen vuile kleren en verfborstels 
mee te nemen.  
Zaterdag 27/11/2010 
Geen vergadering 
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VRIJDAG 3/12/2010 
Vergadering van 19u00-21u30. Aangezien de examens in aantocht zijn, 
vergaderen we vrijdagavond in december. We doen allerlei avondactiviteiten op 
het terrein om de examens even af te schudden :) 
VRIJDAG 10/12/2010 VERZAMELEN IN GENT AAN DE (oude) 
BRANDWEERKAZERNE 
Vergadering van 19u00-21u30. Vanavond maken we “ ’t stad” onveilig met 
onze aanwezigheid.  
VRIJDAG 17/12/2010 
Vergadering van 19u00-21u30. We sluiten het jaar af met een kerstactiviteit. 
Wie weet komen we de kerstman wel tegen… 
 
 

Zorgeloze Saki 
Takleider VG’s 
0494/77.34.69 

vg@dezwaluw.org 
 


