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Weerwolven van Wakkerdam
Beste boeren en buitenlui. Het is niet pluis in Wakkerdam. Er schijnen ‘s nachts in de schaduwen
wat ongure typen rond te dwalen. Men zegt dat het weerwolven zijn op zoek naar een lekker hapje.
Overdag lijken het normale burgers maar ´s nachts veranderen ze in bloeddorstige wezens. Soms
lukt het ze om iemand te pakken te krijgen en dan klinkt er een doodskreet en daarna niets meer....

Maar owee als de burgers een weerwolf te pakken

geheeld, wat een zeer pijnlijk proces is. Ook wordt

krijgen. Dan beland hij op de brandstapel om tot as

er een vacht aangegroeid. Dit alles kost zeer veel

te vergaan. Zo gaat het al eeuwen in Wakkerdam,

energie en dat moet weer worden aangevuld door

weerwolven tegen burgers en voorlopig is de strijd

veel vlees te eten. De filmindustrie heeft er in de

nog niet beslecht.

loop der jaren nog een paar dingen bij verzonnen
zoals dat een weerwolf alleen kan ontstaan bij

Maar wat is een weerwolf eigenlijk? Volgens de

volle maan en dat je ze alleen kan doden door

legenden zijn het mensen die net als heksen een

een zilveren kogel door het hart te schieten. Maar

pact met de duivel hebben gesloten. Door een

hoe dan ook het is een feit dat ze in wakkerdam

gordel van wolvenhuid om te doen kunnen ze

echt bestaan! Blijf dit weekend dus goed om je

transformeren. Hierbij worden de botten eerst

heen kijken want je weet maar nooit of er iemand

gebroken, daarna groeien ze weer aan en worden

plotseling achter je staat!! Succes iedereen.

Opbouw tenten

De Roddelhoek

Nu alle deelnemers langzaam binnen stromen,

De lokale roddelaars kwamen aan bij een meiden

al zoekend naar het goede subkamp, begint

eenheid, daar hadden ze te horen gekregen

het zonnetje weg te trekken uit Wakkerdam.

dat twee eenheden onderling vele relaties met

Allemaal moeten zij hun eigen dorpje goed

elkaar hadden gehad. Het enige wat je hoorden

kunnen beschermen tegen de weerwolven, die er

was, “ Ik heb met hem, hem, hem, hem en hem

ongetwijfeld zullen komen.

gezoend”. De samenwerking tussen de eenheden
zal waarschijnlijk zeer soepel verlopen.
Toen de kampkrantredactie aankwam op een
van de subkampen, arriveerde daar net een van
de laatste groepen. Toen de subkampstaf zei;’hee
jullie ken ik van vorig jaar, de 3e Utrechtse groep.’
Antwoorde de PL(bijzonder vrolijk) ;’Ja, we waren
laatste’. Dat is de goede instelling jongens. Succes
met de opbouw van je kampje.

Stan en Hasse hebben op dit moment een ‘haat’
relatie, nadat ze een hele tijd geleden een liefdes
relatie hebben gehad. Ze gaan voor de laatste
plaats, wat ze zelf een hele prestatie vinden.
Thomas houdt van tijgertjes, omdat hij vorig jaar
in een tijgerpak was gaan slapen. De vraag is of hij
een oogje heeft op ‘Tijgertje’ (Oh oh Tirol!)

Het bouwen van de huisjes also known as “tenten”,
gaat de een wat makkelijker af dan de ander.
Regelmatig kregen wij kreten te horen als:’phoe’,
‘jeetje’ & ‘oooohhooo’. Maar ook opmerkingen
als; ‘Waar is het stopcontact?’ of ‘Ben jij ook al je
luchtbed vergeten?’kwamen vaak voorbij.
Wij vonden het wel sneu als je al een tijdje in de
file hebt gestaan en bij aankomst er vervolgens
achter komt dat de aanhanger met je tent er nog in
staat. Wel jammer voor Eliboe, je moet toch echt
beginnen met je tent opbouwen dames.

Eenheid nummer zeven is niet tevreden met
hun tent vanwege al het schimmel op de tent.
Deze groep wordt nu ook wel “De ADHD” groep
genoemd.
Sharona is een spontane, vrolijke meid die graag
op haar witte sokken door het bos loopt… Of dit
slim is in het bos? Daar zijn de meningen over
verdeeld.
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Opening en kenningsmakingsspel
Na hun tenthuisjes gebouwd te hebben loopt

wordt een variant op levend stratego gespeeld

iedereen richting de vlaggenmast voor de officiele

genaamd

opening. In de stoet worden wat rare types gezien

subkampen tegen elkaar spelen. Iedereen krijgt

zoals een meisje met roze kleding, een man in een

een kaartje met een nachtkant en een dagkant.

gevangenispak en iemand met een boog op zijn

Wanneer een lang fluitsignaal klinkt mag de

rug. Het is nog niet geheel duidelijk wat zij hier

dagkant gebruikt worden en bij 2 keer een kort

doen maar dat wordt hopelijk in de loop van het

fluitsignaal de nachtkant. Op beide kanten

weekend wel duidelijk. Michiel van het kernteam

staan afbeeldingen waarbij de Burgermeester

verzoekt iedereen in de houding te gaan staan en

het hoogste niveau is en de ziener het laagste

saluut te brengen. De vlag wordt gehesen en Arjan

niveau. Daartussen zijn er nog burgers, dieven,

van de Eliboe zegt vervolgens in rap tempo en

heksen, weerwolven, jagers en cupido’s aanwezig.

zonder maar 1 keer te stotteren de scoutwet op.

Als 2 personen elkaar tegenkomen dan krijgt

Een bijzondere prestatie wat beloond wordt met

degene met het kaartje met het hoogste niveau

een welverdiend applaus.

het kaartje van degene met het lagere niveau. Je

waarbij

de

kunt je voorstellen dat het in het pikkedonker een

iedereen mee naar een ander terrein om het

behoorlijke chaos is maar wonder boven wonder

kenningsmakingsavondspel te spelen. Dit jaar

raakt er niemand gewond laat staan opgegeten.

neemt

de

Thema opening
Subkamp Noord en subkamp Zuid komen binnen

Leslie is zeer ijdel, douched graag, liefst 10x per

in de kampvuurkuil, oftewel ze komen binnen

dag.

het dorp ‘Wakkerdam’. Nadat iedereen een
plekje heeft gevonden, klinkt er een mysterieus

Een jongen en meisje zijn betrapt toen ze een

muziekje. Cupido loopt rond in Wakkerdam. Het

‘appeltje’ aan het eten waren in een heel knusse

ergste wat er kan gebeuren... gebeurd. Cupido

tent. Je denkt nu misschien wel, ‘een appeltje…?

wordt aangevallen door een weerwolf en wordt

Wat bedoel je daar nou mee….?’ Dat vragen wij

opgegeten!

ons ook nog af.
De jager, de heks en het onschuldige meisje lopen,
De jongens van Eliboe Troep bouwen graag hun

ieder met een fakkel door Wakkerdam en vinden

keuken op met ‘hardcore’ muziek. Je hoeft het

Cupido op de grond. Ze kijken of er nog een teken

geeneens te horen en je weet gewoon al dat ze het

van leven is, maar helaas...

aan het luisteren zijn. Ze bouwen namelijk, jaja ‘

Cupido is overleden. De jager onderzoekt de

hakkend’ hun eigen keuken op! Hakkend? Huh?

doodsoorzaak van Cupido. Na een tijdje maakt de

Wat? Kan dat? Jazeker, dit kan gewoon echt en ze

jager bekend dat Cupido is aangevallen door een

waren ook nog is snel klaar om verder te gaan met

weerwolf. Het dorp wordt opnieuw geteisterd door

de hike!

weerwolven”

subkampleiding

Vervolgens

De Roddelhoek

“levend
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weerwolven! Ze dachten van de ellende af te zijn.
De jager wil na dit feit meteen weten of de heks
of het onschuldige meisje de weerwolf is en
hij wil ook meteen weten waar ze de afgelopen
nacht zijn geweest. De zigeunerin was aan het
onderzoeken en het onschuldige meisje was
afgelopen nacht niet in de buurt. De heks beseft
dat de burgemeester nog niet op de hoogte is van
de vreselijke gebeurtenis en gaat dit direct bekend
maken bij hem.

Na deze spannende sketch heet Michiel iedereen
De jager en het onschuldige meisje besluiten dat

welkom op de RSW en verteld de belangrijkste

het levenloze lichaam van Cupido niet achter

zaken en regels. Morgen is het een belangrijke

kan blijven en moet worden meegenomen. Het

en drukke dag, om 22.30 uur gaat de nachtrust

onschuldige meisje denkt er niet aan om het

in en het verzoek is of iedereen zich hieraan

lichaam te dragen. “Gatver nee, de gedachte alleen

wilt houden. Wel is het knap als je in stilte kan

al”! De jager geeft zijn fakkel aan het onschuldige

gillen, mocht je een weerwolf tegenkomen in of

meisje en vraagt of ze de armen wilt optillen. Hij

naast je tent vannacht... Denk aan de nachtrust,

zelf zal Cupido bij de benen pakken en samen

ook wanneer je gesmak hoort bij de buren, raak

dragen ze hem weg. Het onschuldige meisje

niet in paniek en blijf vooral stil! Tot slot wordt

bekend dat haar handen vol zijn en dus niet kan

het nu immers traditionele RSW lied gezongen en

helpen. De sterke jager tilt Cupido zelf maar op en

de Jells van beide kampen worden luid geroepen.

beide lopen weg. Zijn er weer weerwolven? Zijn de

Duidelijk is, dat beide subkampen elkaar het

weerwolven weer terug in Wakkerdam?

beste toewensen, of toch niet...

De Jell van subkamp Noord:

Wakkerdam Noord,
Wakkerdam Noord,
Wij maken subkamp
Zuid gestoord!
De Jell van subkamp Zuid:

Zuid, zuid, zuid,
Noord sterft uit!
Nadat subkamp Zuid vertrokken is naar hun
eigen subkamp, laat subkamp Noord nog een
variant horen van hun Jell:

Noord, noord, noord,
kamp Zuid wordt vermoord.
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Zaterdagochtend
thema opening
Subkamp Noord en subkamp Zuid komen
weer binnen in het centrum van Wakkerdam.
Nadat alle burgers zich verzameld hebben,
vertelt de zigeunerin het vreselijke verhaal van
afgelopen nacht. De burgemeester start een
burgerberaad. Doordat hij zo geschokken is door

aangestoken en Frederik schreeuwt het uit! Hij
heeft ongelooflijk veel pijn en dat is wel aan te
horen. De zigeunerin roept dat Frederik niet

De Roddelhoek

de weerwolf is, anders hadden ze het gehuil van

De scouts van Hoograven slopen graag ‘alles’,

een weerwolf moeten horen. De burgers en de

al is het de keuken, de tent of zelfs hun eigen

burgemeester betreurt de gebeurtenis. Waarom

teamgenoten. Het gevolg van deze gebeurtenissen

een onschuldige burger? De burgemeester is erg

was een breken van het wedstrijd nummerbord!

verdrietig en gaat naar huis.
‘Het wegloop verhaal’

het verschrikkelijke nieuws van Cupido, kan hij

Er waren eens 2 groepen die heel graag de nacht

moeilijk uit zijn woorden komen. De burgers

samen wouden doorbrengen. Ze kenden elkaar

beschuldigen elkaar van weerwolf zijn. De jager

alleen nog niet, maar dat maakte voor hun helemaal

beschuldigt het onschuldig meisje en andersom.

niets uit! Als ze het maar ‘leuk’ hadden……. en

Wat deden ze vannacht in het bos? Waarom waren

ja dat hadden ze hoor! Vannacht waren ze alleen

ze daar? De burgemeester beschuldigt Eucalypta

wel (spannende muziek) “BETRAPT!!” jaja, de

de heks maar Eucalypta was vannacht bezig

leiding had hun dan toch echt gesnapt, nadat ze

met een toverdrank. Notabene op recept van de

zelf zoveel voorbereidingen hadden getroffen met
hun uitkijkposten.
Subkampstaf

burgemeester! Hoe kon hij haar beschuldigen!
De jager was jagen en het onschuldige meisje was
onschuldig aan het rondlopen en aan het kijken
of er nog iets gebeurde. Frederik vertelt dat hij
aan het slapen was. De burgemeester gelooft
hem niet. Hij was toch gezien vannacht? Nadat
alle andere burgers ook hun twijfels laten horen,
word Frederik op de brandstapel vastgebonden.
Terwijl de jager Frederik vastbindt, laat hij
schreeuwend weten dat hij niet had geslapen,
maar op dievenpad was. De brandstapel wordt

leiding

Ferry

heeft

het

hele

Iedereen is er stil van. Om iedereen weer een

kampsfeertje al te pakken! Hij voelt zich al

beetje op te vrolijken wordt er nog een keer het

helemaal thuis hier in de bossen tussen alle

RSW lied gezongen en de jells worden nog een

deelnemers. Hij voelde zich zelfs zo thuis dat hij

keer luid geroepen. Iedereen mag op de foto

bij een groep was langs geweest en drinken had

met de burgemeester, de zigeunerin, de heks

“geleend” (zonder te vragen dus….), nadat hij

Eucalypta, de jager en het overschot van Frederik

de fles HELEMAAL had leeg gedronken wou hij

die op de brandstapel heeft gelegen.

natuurlijk meer……

Na de foto wordt de keuken opgebouwd en daarna

Nadat ongeveer alle groepen weg waren voor de

zal iedereen de hike gaan lopen. Gelukkig is het

hike werd Ferry nog losser met zijn ‘ bijzondere,

dag en zijn er dan geen weerwolven.

gevaarlijke,

smaakvolle

en

soms

stinkende

verhalen’ het was soms gewoon zo erg dat het niet
meer te volgen was….. eerst ging het over zijn
24/7 relatie met Johan, maar al snel volgde zijn
ervaringen met zijn ‘spetterpoep’. Ja inderdaad, je
wilt er denk ik echt niet bij zijn als Ferry naar de
wc moet! Wil je dit wel, neem dan contact op met
het ‘alles ziende oog’!
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Hike
Nu de blaren op de handen staan van het
aantrekken van de sjorringen, is het tijd om ook
de voeten te laten werken door de hike te lopen.
De hike is altijd een belangrijk onderdeel want
hier kunnen veel punten gehaald worden door de
tocht goed te lopen en de opdrachten bij de posten
goed uit te voeren. De routebeschrijving bestaat
deze keer uit allerlei symbolische tekens die als
ze goed worden gelezen de route voor je kunnen
uitstippelen.

Post 2 is gelukkig geen probleem om te vinden
want die bevindt zich aan de overkant van de
weg. Wel even oppassen met oversteken want ze
Wij als verslaggevers van de kampkrant gaan de

rijden als gekken over de Hilversumse weg. Voor

tocht ook lopen maar komen tot de ontdekking

de toneelspelers onder ons is dit een perfecte

dat het nog niet zo makkelijk is. Al snel zijn we

post want hier wordt een soort van expressiespel

dan ook de weg kwijt en na een lange omzwerving

gespeeld. Iedereen van een patrouille gaat achter

en veel gediscussieer over de juiste route belanden

elkaar staan waarbij de laatste een kaartje krijgt

we uiteindelijk bij post 0. Hier blijkt niet veel te

met een omschrijving van een ding of persoon.

doen en alle patrouilles zijn al weer vertrokken

Deze wordt uitgebeeld aan de persoon er voor en

dus de verslaggevers gaan ook weer snel op pad.

die moet het ook weer uitbeelden aan de volgende

Na een nog langere omzwerving en nog meer
gediscussieer met mijn lieftallige redactieteamlid
Mariska (die helaas wel vaak gelijk had over de
juiste route) vinden we uiteindelijk post 1.
Hier hebben zich aardig wat patrouilles verzameld
die hier hun postopdracht doen. Het idee is
dat ze een kleurplaat met de juiste kleuren van
Dolfje Weerwolfje inkleuren. Met behulp van
coördinaten kunnen de juiste kleuren voor de
tekening worden verkregen volgens onderstaand
voorbeeld.

persoon. De laatste persoon moet het uiteindelijk
raden wat het is. Klinkt allemaal makkelijk maar
het blijkt toch moeilijker dan je denkt.
De laatste post die wij aandoen is post 3 waar een
bekend samenwerkingsspel wordt gespeeld. Vier
personen houden 4 touwen beet die vastzitten aan
een plankje. Op het plankje komt een beker met
water te staan die zo snel mogelijk een parcour
wordt rondgedragen zonder dat de beker er
uiteraard vanaf valt. Na deze laatste post keren de
verslaggevers moe maar voldaan terug.
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Koken zaterdagavond

Cyriel van Peka 18 heeft volgens zijn eigen groep/
leiding een oogje op Emma & Noa van Nifterlake.
Deze 2 dames hebben zelfs zijn broek mogen
doorknippen…. Cyriel wat heb je jezelf toch
aangedaan…??
Wat zal je moeder er wel niet van zeggen….
Nifterlake hebben na de hike een ‘gloed nieuwe’
keuken, waar ze helemaal blij mee zijn. Ze
bedanken daarom ook de knopers van dit prachtige
kunstwerk! Ze lieten dit duidelijk merken, door
op de tafel te dansen en te zingen.
Eliboe heeft geen waterton en heeft geen zin om
met de hele groep hun handen te wassen bij ‘het
kraantje’ wat zij hierop bedacht hadden was…..
“heeej, laten we eens bij de buren onze handen
gaan wassen”. Scouting Zuilen was het slachtoffer
van deze ‘waterslurpers’, toch heel aardig dat ze
dit wel hebben toegelaten!

Wat is er ontzettend veel variatie in het eten dit jaar zeg. NOT! Bijna alle groepjes eten hamburgers.
Sommige zelf met patatjes erbij! Wel heel origineel is de taart die zelf gemaakt wordt; een taartbodem
die wordt bedekt met kwark en gekleurde pofmais. Of een pannenkoekentaart met slagroom en jam!

Na het handen wassen, werden de bonnetjes van
het eten opgehaald. Wat zou hier nou zo moeilijk
aan kunnen zijn? Je pakt gewoon je bonnetje en
geeft het af?
Zo makkelijk ging het anders toch niet…. Ze
zeggen dat ze de boodschappen hebben gestolen,
omdat ze niet kunnen aantonen hoeveel het eten
nou had gekost.
WDZ was als 3e groep vertrokken, maar kwamen
toch als eerste aan op het kampterrein. Ze vonden
de hike wel lasting, maar hebben toch alle posten
behaald wat opzich al een hele prestatie is
vergeleken met andere groepen.
Baracuda wou graag het sprookje ‘Hans&Grietje‘
naspelen, alleen in plaats van broodkruimels
gebruikten ze Nibits…. Nibits op de grond? Dat
kan toch niet, het is toch veel lekkerder om te
eten? Nou blijkbaar voor hun dus niet…

Ook een groente-bruinebonensoep komt voorbij. Pasta doet het natuurlijk elk jaar goed, van macaroni
en spaghetti tot zelfs tortellini wat nog zorgt voor enige variatie! Het ziet er allemaal super lekker uit
en van de heerlijke geuren krijgen wij van de kampkrant honger, dus we zijn benieuwd wat de jury van
jullie maaltijden vindt!
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Zaterdagavondspel
Tijd voor het avondspel. Om de weerwolven
te verslaan kan er een aantal soorten wapens
gebruikt worden. Veel dorpen in de omgeving van
Wakkerdam hebben behoefte aan deze wapens en
daar ligt een mogelijkheid om heel rijk te worden.
Daarom gaat er gehandeld worden in wapens
tegen weerwolven. Het principe is heel simpel.
Er worden ergens wapens goedkoop ingekocht en
ergens anders duur verkocht waardoor er winst
wordt gemaakt en aan het eind wordt bepaald
wie het meeste geld heeft verdiend. De inkoop en
verkooppunten zijn de verschillende dorpen in
de regio van Wakkerdam. De munteenheid is de
Wakkie en daar kun je wapens kopen variërend
van houten kruizen tot slagzwaarden en van
machinegeweren tot bazooka’s. Verder kunnen er
vervoersmiddelen gekocht worden om de spullen
te transporteren en om het moeilijk te maken
zijn er douaniers die bepaalde wapens kunnen
afpakken. Het verbazingwekkend om te zien hoe
fanatiek personen worden van geld verdienen (ook
al is het nep) want iedereen heeft zich een vol uur
lang het vuur uit de sloffen gelopen.

De Roddelhoek

De dames van Salwega zingen vals en lopen liever

Sharona van de Baracuda heeft de hele hike met

op sokken dan schoenen.

haar handtas gelopen.

Subkamp staf Martijn deed vanochtend anders

Tijdens de hike vond Eliboe Vendel van subkamp

Tijdens de hike was er een jongen die zijn eigen

dan normaal. Op de wc stond een bierflesje,

Noord een Nibbit spoor van de Baracuda, dit was

zakmes dicht wilde klappen, maar zijn zakmes

misschien was deze wel van hem.

voor hun heel gunstig.

kwam in zijn vinger terecht.

Scouting Hoograven gaat er vanuit dat ze het heel

Martijn vindt subkamp Noord erg snel. Ondanks

VP vroeg bij de subkampstaf naar een stopcontact

goed hebben gedaan tijdens de hike. Ze gingen als

de matige start heeft hij er weer alle vertrouwen

op hun luchtbed op te pompen.

laatste weg en zijn als eerste weer terug gekomen.

in. Hij denkt dat er potentiele winnaars tussen
zitten.

Volgens de WDZ is Angela op Martijn verliefd.
Maar ze denken dat Martijn, Marleen leuker

Martijn had sinds een aantal jaar een luchtbed

vindt.

mee, maar deze was helaas lek,

Rosa deelt haar telefoonnummer uit aan jongens

Houwie en Remco van de kampkrant zijn gek op

op de RSW.

knuffelen met elkaar
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Zaterdagavond
Er

klinkt

bombastische

muziek

door

de

kampvuurkuil. In het midden van het dorpsplein
van Wakkerdam staan de heks, de zigeunerin, het
onschuldige meisje en de jager er treurig bij. De
muziek wordt zachter. Ze treuren om de dood
van Frederik. Ze weten nog steeds niet wie de
weerwolf is. De burgermeester zegt dat iedereen
binnen moet blijven. Dan wordt er weer iemand
aangevallen door de weerwolf. Een ijselijke gil
klinkt en daarna is het stil.......
Na enkele ogenblikken wordt de stilte doorbroken
door een zeer enthousiaste Margot die een show
gaat presenteren vol muziek en spelletjes. Samen
met haar zus Annemarie wordt het eerste liedje
ingezet en daarna volgt het eerste spel van de avond
gebaseerd op “Minute to win”. Vier vrijwilligers
worden naar voren gevraagd. Ze krijgen een
houten stokje die ze in hun mond moeten doen en
binnen een minuut moeten daar 6 suikerklontjes
opgestapeld worden. Een behoorlijk moeilijke
klus want niemand hield dat 15 seconden vol.
Het volgende spel is het watjesspel. Ieder persoon
krijgt 2 bakjes, 1 lege en 1 gevuld met watten.
De uitdaging is om met je neus de watjes over te
brengen naar het lege bakje en daar krijgt iedereen
1 minuut de tijd voor. Grote hilariteit natuurlijk
bij dit spel maar uiteindelijk komt Sharona van
de Baracuda als winnaar uit de bus. Nog een ander
leuk spel is “How’s it hanging” waarbij iedereen
een banaan aan een touwtje vast moet houden. Met
deze banaan moet zoveel mogelijke sinaasappels
een cirkel ingetikt worden. De winnaars krijgen
nog een sinaasappel als prijs en na afloop van deze
spetterende avond drinkt iedereen nog een glaasje
chocolademelk en dan gauw naar bedje toe.

Het Wakkerdam weer!
Nu Wakkerdam zoveel bezoekers treft als dit

Zaterdag 16 april, vandaag is het perfecte hike weer

Zondag 17 april, daar gaan we weer..het laatste

weekend, speelt het weer een hele belangrijke rol.

lieve scouts. Het zonnetje schijnt, de tempratuur

dagje Wakkerdam, en dat is nog best vermoeiend.

ligt niet te hoog en geen wind te vinden in de

De heks heeft vast wat toverspreuken uitgeoefend

Bij binnekomst, op vrijdag 15 april, was de zon

bossen van Wakkerdam. Waarschijnlijk word het

op het weer, want met 17 graden is het perfect

al aanwezig. Menig scout had zich hier al op

vanavond niet veel warmer dan gisteren. Dus bij

voor de Skilldrive. Zo gauw je Wakkerdam weer

voorbereid en hield de zonnebril bij de hand.

deze: Ga weer aan je patrouille band, warmte en

gedach heb gezegt ontvangt Utrecht jullie allen

Helaas zal het later op de avond koud worden,

gezelligheid werken, en kruip maar weer tegen

met oplopende tempraturen.

kleed je dus warm aan en kruip dicht tegen je

elkaar aan.

mede-patrouille leden aan.
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De Roddelhoek

Tijdens de hike waren een aantal leden van WDZ

Coen kan zijn bed niet uitkomen! Hij slaapt als

(Café Moonlight) zo blij dat ze hun kompas terug

een roosje, niks maakt hem wakker!

Bij scouting Zuilen ruikt het vanochtend een

hadden gevonden dat ze met hun broek naar

beetje vreemd. De leden vermoeden dat iemand

beneden en al verder gingen rennen! SCHOKING!

tegen hun tent aan heeft geplast.

Sharona heeft de hele hike met haar handtas
gelopen. Tis maar wat je makkelijk vind…

Op subkamp Wakkerdam Zuid heeft vannacht
Vannacht werden een aantal leden van de VP

een vreemde man geslapen, gelukkig is dit de

wakker gemaakt door kinderen die om hun tent

meiden van de Eliboe opgevallen; geen vreemde

MEDEDELING: Dennis van het subkamp wil de

aan het rennen waren.

mannen in de tent! (Ik was het, kampkrantredacteur

Bara graag bedanken voor het heerlijke eitje deze

Jeroen. Sliep gewoon in mijn eigen tent bij mijn vrouw

morgen! Jessica van de kampkrant wilt de dames

Charlotte)

van Batenstein bedanken voor de pannenkoek als

Salwega scouts Galg & Waard waren vannacht
een beetje bang. Ze hoorden namelijk weerwolven
huilen.

ontbijtje!
Nifterlake (2) wordt gesaboteerd! Kan iemand die
keukenkist inhoud terug komen brengen?!

Bij DoodT van de 3e Utrechtse Groep zijn ze

Jacob! Jullie lijken helemaal niet op elkaar hoor

vanaf nu met een stukje vinger minder na een

Een aantal meiden heeft vrijdag op zaterdag nacht

zakmes incident. Het bloedde heel erg!

een uitje gemaakt. Zij werden zaterdagochtend
ontdekt door de subkampleiding bij een aantal

De roddeltantes van Batenstein zitten niet stil! Zij

jongens in de slaapzak! Deze meiden hebben zich

vertelden ons dat een aantal leden van nummer

de 2de avond prima gedragen, ze sliepen nu wel in

6 een theedoek in de fik hebben gestoken. Ook

hun eigen tentje.

zijn ze allemaal opgezadeld met een traumatje.

Zondagochtend
opening
De heks, het onschuldige meisje en de jager
verschijnen op het dorpsplein. Waar is de
zigeunerin?

Aaaaargh......ze

is

dood!!!

De

burgermeester is inmiddels ook aanwezig. De
beschuldigingen vliegen over en weer. Jij hebt
het gedaan...nee jij bent de weerwolf. Uiteindelijk
wordt de burgermeester in staat van beschuldiging
gesteld en het zit er dik in dat hij op de brandstapel
gaat belanden. Om dat te vieren wordt het RSW
lied nog maar eens een keer ingezet. Daarna volgt
de uitleg van de skill-drive waar veel punten te
verdienen vallen.

SORRY: Onze excuses voor de 2-ling van Team
meiden!;)
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Die goude skill-drive, je weet tog!
Speciaal in straattaal voor de nieuwe generatie

Aaaaiight toen was er weer tijd voor die dyna `Skilldrive´. Elke click moest langs gangsta posten om
zo mega veel kranka punten te scoren. Bij post 10 de Proefkim moesten er allerlei spange hapjes uit
verschillende landen geproefd worden en dat is echt geen fatoe! Vooral de Feta viel erg in de smaak bij
iedereen, zelfs tot tranen toe. Bij post 8 het Seinen en dergelijke moest er een zin overgebracht worden
door middel van masoe seinen. De zinnen leken na overbracht een beetje op: kjbfdff welsysnfb kwjbxsj.
Bij het Steek ‘m van de knol was het de bedoeling om het hoofd van de ruiter te batten tijdens een
kabelbaan afdaling met een rioolbuis. Dit zag er allemaal gruwelijk uit! Tevens werden er dope piramides
gebouwd die nog wel eens in elkaar stortte, A-frame gelopen waarbij goede samenwerking een waze mitti
vereiste was en EHBdomidoe waar iedereen verband om zijn mik kreeg. Bij Prik de plaats moest er
door middel van een stok plaatsen in Balanda (Nederland) aangewezen worden. Het duurde alleen soms
even voor iedereen door dat dat het om ons eigen verrekte landje ging! Damn.. Dan zou je denken dat
Pictionary beter te doen is. Maar de geschetste personen moeten maar niet de beetie tekeningen te zien
krijgen! OMG serious dudes & dudettes!.Al met al, luiden er veel trotse klanken over het terrein. Er zijn
super tjadinge raps langsgekomen, boenge samenwerking en duidelijk faja dashen.
Trankiloo y’all, dalijk die shizzl en danai loesoe naar osso! Capishe?

Skill-drive

dat het lijkt. En dan het krachten spel :A-frame

Een terugkerend programma onderdeel is de

omhoog te houden maar ook samenwerking om

skill-drive. Hier op kunnen de ploegen punten

zo snel mogelijk een parkoers af te leggen, en

scoren mits zij hun joker maar goed inzetten.

natuurlijk de fantasie word aangesproken , want

Als dat gebeurt bij een post die niet wil vlotten

werd daar nu een tent getekend of een kampvuur.

dan is het helaas voor de dubbele punten. Zo zijn

En om beroemde personen uit te beelden is toch

alle posten en onderdeel van een van de interesse

lastig Gelukkig word de de inwendige mens

velden. Op een post komt het aan op groot geweld

niet vergeten. Echter het is toch moeilijk om de

terwijl op een andere post de hersenen gekraakt

juiste smaak van zout en suiker te ontdekken en

moeten worden. Ook de recente actualiteit wordt

te onthouden. Dat scouting ook internationaal is

niet gemeden. Maar dat is niet altijd simpel , want

word wel bewezen als een stel landen van hun

was de aardbeving nu in Japan of Haitië. Op een

vlag moet worden voorzien. Om in de natuur te

ander post moest worden aangewezen waar of

kunnen overleven moesten de juist voorwerpen

dat in Nederland verschillende plaatsen liggen.

bij de ontstane situatie gezocht worden. Al met

Maar ook het “ouderwetse”scouting werk wordt

al is het rustig wakker worden in het ontluikende

niet geschuwd; vlag-seinen is toch moeilijker dan

ochtendzonnetje.

lopen heeft brute kracht nodig om het A-frame
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Tot slot
Het weekend is weer afgelopen. De strijd is gestreden en de winnaar bekend. De redactie wenst de
winnaar veel succes en plezier op de Landelijke Wedstrijden.
We kunnen terugkijken op een geslaagd en gezellig weekend. Echter niet zonder enkele mensen te
bedanken; allereerst jullie, deelnemers, zonder jullie hadden wij niets te doen gehad dit weekend. Ook
de organisatie voor het in ons gestelde vertrouwen om wederom ons de kampkrant toe te vertrouwen.
Verder ook de staf en werkstam voor hun gezellige aanwezigheid. De kookstaf verdient een speciaal
woord van dank. Zonder hun constante aanvoer van warme dranken en verzorging van het eten waren de
ontberingen minder draagbaar. Vooral het “Captains-diner” was weer memorabel.
Voor de cijfer-freaks volgen hier nog enkele cijfers:
Tijdens het weekend hebben we gebruik gemaakt van
•

6 Beeldschermen

•

3 Computers

•

2 Schoot-computers

•

3 Digitale fotocamera’s

•

440 Giga-bite aan harde schijf ruimte

•

200 Giga-bite Externe harde schijf als back-up

•

1 SamsungCLP-315 series Laser printer + 1 Ricoh kleuren printer

•

een digitale snelweg toegang

•

5 verdeelblokken

•

1 KWh

•

3 pakken A4 papier á 500 vel

•

6 schrijfblokken

•

10 pennen, die we nu dus kwijt zijn!

•

Plus wat we nog meer meegenomen hebben maar ons nu even niet te binnen schiet.

•

Veel bloed zweet en tranen en inspiratie en ontelbaar veel mokken koffie en thee.

Wij, de Kamp-Krant Redactie van Scouting Hoograven, hebben met veel plezier aan deze editie gewerkt
en hopen jullie volgend jaar weer terug te zien.
Anouk,Jeroen, Jessica, Marco “Houwie”, Mariska, Remco, Rudolf
en onze stagiaires: Barbara,Dilesh,Thomas,Danny (website beheer)

Deze Kampkrant in Full colour als PDF-File en zo’n 2000 foto’s te bekijken en te downloaden op het net.

www.rswr3r.nl

