
 

  



Reisverslag Zaterdag 25-08-2018 
 
Vandaag is het dan eindelijk zover: het kamp is begonnen!  
We gaan met z’n allen op reis over de hele wereld. 
Om 10 uur vanochtend is de leiding vertrokken uit Borne om alle spullen alvast naar Schoonoord te 
brengen en de zaal klaar te zetten. Dus geen pannenkoek in het Pannenkoekhuis in Borne dit jaar, 
maar eten bij Rijmaaran in Schoonoord.  
Om 15:00 uur Nederlandse tijd kwamen alle leden binnen gedruppeld in ons vakantieverblijf. 
De slaapzalen werden ingedeeld en daarna werd de vlag gehesen. 
Frank nam iedereen mee voor een mooie bostour om de omgeving te verkennen. 
Intussen had de corveeploeg het diner bereid. We konden aan tafel! 
De groepen waren nog niet bekend dus iedereen mocht gewoon ergens gaan zitten. 
 
Tijdens het diner werd de bemanning aan ons voorgesteld en werden de huisregels bekend gemaakt. 
De bostour had ons hongerig gemaakt en er zijn 10 broden door gegaan vandaag. 
 
Na het eten hadden 8 jongens van de Leeuwenhol corvee, zij hebben de afwas gedaan, de vloer van 
ons verblijf geveegd en de tafels weer schoongemaakt. De rest had vrijspel tot aan het fluitsignaal. 
Toen het fluitsignaal klonk gingen we op reis en namen we mee…… 
De jongens en de meisjes werden gescheiden en moesten met alle letters het thema proberen te 
raden. Bij de meisjes zat er duidelijk meer structuur in dan bij de jongens. 
Toen het bekend werd dat we op reis gingen moesten we onze groepjes bij elkaar zoeken zonder 
daarbij te praten. We kregen allemaal een paspoort van iemand anders en moesten ons eigen 
paspoort zien te krijgen. Zonder geldig paspoort kan niemand op reis! 
Het bleek dat het paspoort nog niet volledig was ingevuld en dat moesten we zelf dus nog doen. 
Uiteindelijk zijn alle reisgezelschappen compleet met geldige paspoorten, dus onze reis kan 
beginnen. 
  
Ons vakantieverblijf is inmiddels mooi aangekleed en het ziet er al gezellig uit. Het beloofd een mooie 
reis te worden. 
 
Wisten jullie dat: 

• De keukenstaf vergeten is om de theedoeken in te pakken. 

• Sam Bouwhuis en Mart Ordelmans heel goed een draak en een leeuw na kunnen doen. 

• Het eerste kopje van dit kamp al is gesneuveld, en dat dit is veroorzaakt door Koen en Ryan. 

• Frank’s bostour begon met een wel erg kort rondje.  

• De route van Frank’s bostour volledig democratisch gekozen is. 

• Vanmiddag om 13.00 uur Schoonoordse tijd het laatste kind is aangemeld. Dit is een 
absoluut record van laatste aanmelding ooit! 

• Amy een rond zwembadje niet rond krijgt 

• Er 3 koppeltjes gesignaleerd zijn en wij verwachten dat dat er weleens een paar meer kunnen 
worden. 

• Jasper en Rune houden van Barbie muziek. 

• Ryan in een hele dure auto gebracht werd en de herenleiding hier best jaloers op is. 

• Sioux en Klimop nu hun bed opzoeken. 

• Zonnestraal, Kraaiennest, Bijenkorf en Leeuwenhol warme kleren en dichte schoenen aan 
gaan trekken. 

• Zij ook hun toiletspullen vast klaarzetten op hun bed. 
  



Reisverslag zondag 26 augustus 2018 
 

Gisteravond mochten de kleinsten heerlijk overnachten in een super de luxe hotel.  
Na nog even stiekem gesnoept en gekletst te hebben vertrokken ze al snel naar Dromenland. 
De leden van de Leeuwenhol en Bijenkorf hadden last van wat vertraging en moesten zich in de 
vertrekhal stilletjes vermaken met een potje weerwolven. 
Bij de Kraaiennest en Zonnestraal verliep de reis wat voorspoediger en ze konden snel beginnen aan 
de Witte Lijst. Het was de bedoeling dat je in het donkere bos ongezien op zoek ging naar de witte 
lijst van de tegenstander.  Je had zelf een kaartje met een gerecht en nummer.  Als je werd getikt en 
je nummer was het hoogst dan mocht je het kaartje van de tegenstander hebben.  Heb je geen 
gerecht meer dan moest je eerst weer een nieuwe halen voordat je verder mocht zoeken. 
Daarna mochten de leden van de Kraaiennest en Zonnestraal ook een plekkie zoeken in hetzelfde 
hotel om verder te reizen naar Dromenland. 
Gelukkig was de vertraging voor de aller oudsten verholpen en ook zij mochten een potje Witte Lijst 
spelen in hetzelfde donkere bos en ook voor hun was er nog een plekkie in het hotel om ook verder 
te reizen naar Dromenland. 
 
Vanochtend werden we luidruchtig gewekt door Corine en Brett.  Ze vonden het hoog tijd om aan de 
dag te beginnen en lieten dit met veel lawaai weten. 
Gelukkig stond er een overheerlijk ontbijt voor ons klaar. En daar genoten we met volle teugen van.  
We konden niet te lang genieten want we moesten ons melden op Schiphol Airport. We gingen op 
reis. Maar waar ging de reis naar toe?  Om daarachter te komen moest er aan het rad worden 
gedraaid.  Zo ging de ene groep naar Ibiza en de ander naar IJsland.  Met een beetje pech ging de reis 
minder ver en werd de eindbestemming Texel.  
Vliegen betekent Tax Free shoppen: de koffers moesten gevuld worden.  Er werd van alles verkocht 
en gekocht.  Van een mooie bontmuts tot een slee maar ook een bikini en zonnebril. De koffers 
werden flink gevuld. Een parasol als handbagage? Geen probleem bij CJV Airline wij nemen alles 
mee. …zolang er maar wordt betaald.  
Nog even snel langs Post.nl om wat kaartjes te versturen en we konden gaan …. O nee wacht!! 
Nog even snel langs de Toko want op reis zonder snoep dat kan toch niet. 
Als snoepend moesten de groepen door de douane. Dat ging niet bij iedereen even soepel.   
Velen kregen groen licht maar hier en daar sprong het licht toch op rood. Maar gelukkig heeft 
iedereen de eindbestemming toch bereikt. 
 
Reizen maakt hongerig! Dus zochten we snel een restaurantje op om heerlijk te genieten van het 
haphaphapperderhap-menu. Deze bestond uit aardappels, worteltjes, doperwtjes en een speklapje 
gegarneerd met jus en appelmoes. Als toetje hadden we heerlijke vanilleyoghurt.  
 
Met volle magen konden we onze reis vervolgen, deze ging naar Schuimkoppen. Hier moesten wij 
een pizza compleet maken, voertuigen op een rij parkeren, je eigen ballen verzamelen en als klap op 
de vuurpijl moesten we water overbrengen met allerlei attributen. Daarna hebben we met zijn allen 
reismand gespeeld, in het midden stond een groep. Werd je groepsnaam genoemd dan moest je een 
ander plekje kiezen. Je moest wel snel zijn want anders werd je getikt. Omdat we nog niet moe 
genoeg waren hebben we nog een paar potjes voetvolley gespeeld. Ondertussen waren we bij de 
lokale bakker gearriveerd. Het brood rook zo lekker dat wij besloten om hier wat te gaan eten.  
 
Even uitrusten en door met de reis op het vliegend tapijt, we moesten namelijk zoveel mogelijk 
mensen op het tapijt meenemen. Onze bagage bij elkaar sprokkelen en in onze koffer doen. We 
hebben tegen elkaar geracet met de “waterrace zonder water”, en om het af te sluiten hebben we 
eenden gevangen.  



 
Daarna hebben we de vlag gestreken met het nieuwe bondslied en nu zitten we te luisteren naar het 
reisverslag. 
 
Na dat het reisverslag is voorgelezen zoeken de Sioux, Klimop, Kraaiennest en Zonnestraal hun 
hotelkamers op en gaan onderweg naar Dromenland. De oudsten trekken warme kleren en dichte 
schoenen aan.  
 
Wisten jullie dat 
 

• de meiden van de Klimop 6 kuikentjes hebben gered. 

• de leiding van alles is vergeten en kwijt is. 

• dat Laura uit haar broek is gescheurd   

• ze niet de enige is want Twan is ook uit zijn broek gescheurd. 

• Sanne S.  vannacht haar slaapzak kwijt was en dat Lotte V 2 slaapzakken had.  

• Luna konten tekent. 

• Wij van de redactie van het reisverslag heel weinig wist-u-datjes hebben gekregen en Corine 
hiervoor een mooie brievenbus heeft gemaakt. Corine bedankt! 

• de jongens van de Sioux al heel vroeg wakker waren en iedereen wakker hebben gemaakt en 
dat we dat morgen niet nog een keer willen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Reisverslag maandag 27 augustus 2018 
 

Nadat de 4 jongste groepen gisteravond hun bed opgezocht hadden, gingen de Bijenkorf en 

Leeuwenhol het bos in voor een wereldreis. Zij moesten zorgen dat de Chinese stokjes weer in China 

kwamen, de kiwi’s in Nieuw-Zeeland, de gele taxi’s in Amerika en de stokbroden weer in Frankrijk. 

Ondertussen moesten ze wel zorgen dat ze niet geraakt werden door een komeet. Gelukkig is 

iedereen weer veilig teruggekomen in ons vakantieverblijf, en konden ook zij hun bed opzoeken.  

Vanochtend werden we subtiel wakker gemaakt door onze dagcommandanten Frank en Niels.  

Ondanks de enorme herrie waarmee ze wakker gemaakt zijn, kostte het een aantal meiden nog 

steeds heel veel moeite om wakker te worden.  

Na het ontbijt bleek dat we vandaag de hele dag met de Flixbus op pad gingen. We zijn in Zweden, 

Noorwegen, België, Frankrijk, Spanje en in Zwitserland geweest. In elk land werden we uitgedaagd 

met een escape room. In Zweden kregen we moeilijke vragen waarvan we de antwoorden konden 

vinden in een streeppuzzel, maar die moest nog eerst in elkaar gelegd worden. In Noorwegen gingen 

we op bezoek bij Wickie de Viking, die een schatkist voor ons had. Deze konden we meenemen, 

nadat we een aantal puzzels opgelost hadden. In Frankrijk werden we flink uitgedaagd door Amy en 

Nienke. Al met al moesten we onze hersens in alle landen flink laten kraken.  

Om 13:00 uur Schoonoordse tijd gingen we picknicken bij de boerderij. Helaas hebben niet alle 

groepen alle landen kunnen bereiken, maar heeft wel iedereen de weg naar Schoonoord 

teruggevonden.  

Zelfs in de huifkar van Rijmaaran werden we uitgedaagd met een escape room. We kregen een mooi 

verhaal voorgeschoteld waarin we de antwoorden van vandaag moesten verwerken, om erachter te 

komen hoeveel mensen er aan het eind nog in de Flixbus zaten. Uiteindelijk hadden alle groepen het 

juiste aantal. Hierdoor hebben ze een ticket voor de stormbaan verdiend.  

Als eerste mochten de Sioux en de Klimop over de stormbaan racen. Langzamerhand werden de 

andere leden hieraan toegevoegd. Het ging er fanatiek aan toe. Zelfs de herenleiding wilde even 

laten zien hoe snel ze over de stormbaan konden gaan.  

Iedereen die genoeg had van de stormbaan mocht zich vast gaan opfrissen onder een warme 

douche. Totdat de patat was gearriveerd. We hebben heerlijk gesmuld van de patat en een frikandel 

of kroket. En als toetje een lekker ijsje.  

Na het eten ging iedereen die zich nog niet opgefrist had, ook lekker onder de warme douche.  

Toen iedereen weer schoon was hebben we de vlag gestreken en wordt nu de kampkrant 

voorgelezen.  

 

Wisten jullie dat:  

• Donna heel goed kan buikdansen 

• Julia op de eerste dag al 3x is uitgegleden 

• Lotte Venneker en Sanne Sonneveld van kleding wisselen 

• Teun Buist niet door deuren past 

 



• De Kraaiennest weer wakker werd gemaakt vannacht. Dit keer niet door de Sioux, maar door 

de wekker van Twan.  

• Wij een anoniem bericht hebben ontvangen van iemand die verliefd is op Nathalie 

• Wij hebben vernomen dat Amy de beste leidster is van dit kamp.  

• De leiding gisteravond Nederlandse les heeft gehad van Pim.  

• De Ruige Rugzakken een heel eigenwijs paard hadden vandaag. 

• Het paard van Frank en Marijke kwijlde in de huifkar van de Ruige rugzakken. 

• Brett en Twan elkaars hand vasthouden tijdens het douchen. 

• Niels gisteravond als laatste naar bed ging, en de hele keuken vol gezet heeft met parasols en 

afzetlint.  

De leden van de Sioux, Klimop, Zonnestraal en Kraaiennest gaan nu naar bed. En de leden van de 

Bijenkorf en Leeuwenhol gaan warme kleren aantrekken en wachten tot ze geroepen worden voor 

het spel. Zij mogen géén zaklantaarn meenemen met het spel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Reisverslag dinsdag 28 augustus 
 

Gisteravond nadat de jongsten naar bed waren gingen de leden van de Bijenkorf en Leeuwenhol het 

bos in om hun kennis van de wereld te testen. Zij moesten over 30 landen een vraag beantwoorden. 

Daarvoor moesten ze wel eerst de vraag opzoeken in het bos en dan het antwoord geven aan de 

leiding vooraan in het bos. Daarmee konden zij veel geld verdienen voor hun groep. Maar als ze de 

douane tegenkwamen moesten ze weer geld inleveren. Ook liep er nog een wereldreiziger door het 

bos die tegen betaling het antwoord op de vraag wilde geven. Na dit spel gingen ook zij hun 

slaapplek opzoeken. 

Vanochtend werd Jort wakker gezongen door de leiding omdat hij een jaartje ouder is geworden. 
De rest van de leden werd stilletjes gewekt door Twan en Kirsten. Bij gebrek aan herrie voelden de 
leden wel enige nattigheid. 
Bij de vlaggenmast werd Jort door iedereen nogmaals toegezongen en kreeg hij nog een mooi 
cadeau.  
 
Na een overheerlijk ontbijt zijn wij afgereisd naar het Wilde 
Westen. Hier werden wij ontvangen door Frank en Jim. We 
werden direct aan het werk gezet en door het uitvoeren van 
diverse opdrachten kregen wij salaris. Met dat geld konden we 
attributen kopen waarmee we goud konden delven. 
De groep met het meeste goud had gewonnen. 
 
Terug in Schoonoord stond de lunch voor ons klaar. De lunch 
was dit keer anders dan anders. De tafel was gedekt met een 
kleedje en we hadden geen bord of bestek. De soep moesten 
we zonder lepel uit ons kommetje drinken. Het brood moesten we breken en samen delen. Daarna 
kregen we gebakken aardappeltjes, hamburgers, kippenpootjes en spareribs zomaar op tafel. Dit 
moesten we met onze handen opeten. Iedereen liet het zich goed smaken en we kregen nog een 
heerlijk ijs toetje na. Voor Jort was er een speciaal toetje met ijs en chocolade. 
 
Na de lunch was het tijd om onze fietsen weer te pakken en te 
vertrekken voor ‘Tour du jour’. Dit was een mooie tocht waarbij 
er onderweg een heleboel opdrachten gedaan moesten 
worden. Uiteindelijk kwamen we bij de Kibbelkoele waar ook 
de uitgeslapen jongens van de Sioux waren aangekomen. 
Daar deden we met onze groep nog een spelletje Jeu des 
boules en verder hadden we vrijspel en konden dus lekker 
spelen met water en zand. 
 
Na deze tocht door Frankrijk was het alweer tijd voor ons 
diner. In ons vakantieverblijf had de keukenstaf de boterhammen 
alweer klaar staan. Er was heel wat trek ontstaan en dus moest er nog 
weer brood bij gesmeerd worden. 
 
Daarna hadden we nog even vrijspel en gingen we de vlagstrijken. En nu zitten we naar de 
kampkrant te luisteren en te genieten van de traktatie van Jort. 
 
  



Wisten jullie dat: 
 

• Luna zich de hele tijd schaaft aan het plakbandapparaat.  

• Brett zich toch een meisje voelt. 

• Amy heel goed thee kan schenken. 

• Julia en Janine heel hard praten in hun slaap 

• De meisjes van de Klimop telkens hetzelfde knutselen. 

• Pim heel veel fans heeft die vinden dat hij heel goed kan dansen en voetballen. 

• Luna zomaar ineens in het bos ging buikdansen. 

• De meiden van de Klimop denken dat Frank wel 50 jaar oud is.  

• Er boterhammen waren belegd met KitKat en marshmallows 

• Nienke en Celine wel 10 boterhammen waren vergeten te beleggen? 
 
 
Na de kampkrant gaat iedereen warme en donkere kleren aantrekken en dichte schoenen en 
komt dan zo snel mogelijk terug naar de zaal. 

 
  



Reisverslag woensdag 29 Augustus 2018 
 

Nadat gisteren de kampkrant voorgelezen was, hebben we ons allemaal voorbereid op het 

avondspel. Iedereen trok donkere warme kleren aan, want het was absoluut niet de bedoeling dat je 

gezien zou worden. De boer bracht ons in de huifkar weg en groep bij groep begon de reis terug. De 

bedoeling was dat we naar ons volgende hotel moesten lopen, zonder gezien te worden. Helaas was 

de afstand te ver weg en dus worden de leden van de Sioux en de Klimop al snel opgehaald door de 

douane. Een lange tocht maakt hongerig en de keuken was daarop voorbereid. Bij aankomst bij het 

hotel stond er een lekker broodje knakworst voor ons klaar. Iedereen was zo moe van de lange 

wandeltocht en met een goed gevulde maag zochten ze al snel hun slaapplekken op. 

Vanochtend werden we, een half uurtje later dan normaal, gewekt door Ton en Pim. Wat bleek? De 

leiding had een speciaal ontbijt voorbereid. We konden kiezen uit allerlei verschillende soorten 

beleg: chips, drop, koekjes, niks was te gek, de leiding heeft daarom ook de raarste combinaties 

voorbij zien komen.  

Na het ontbijt zijn we afgereisd naar Europa, om een rondreis te maken. Van ski lopen in het hoge 

noorden tot stokbroden overbrengen in Frankrijk, goud gooien in Schotland en Big Bag springen in 

Zweden. Natuurlijk kon het bezoek aan de snoepwinkel niet ontbreken. 

Als middageten hadden we Oost-Indische rijst met kip uit Italië en Hollandse-sperziebonen.  

Vanmiddag zijn we aan het werk gezet door Brett en Jim. We moesten namelijk allerlei spulletjes 

kopen en verkopen en hier geld mee verdienen. De handelaren hadden het zwaar te verduren door 

hevige concurrentie tussen de groepen. Doordat sommige groepen het spel niet slim gespeeld 

hebben, moesten ze het geld op een verkeerde manier verdienen, tot aan het stelen van parasols 

toe. Uiteindelijk was het spel een succes en had elke groep genoeg geld om de reis voort te zetten.  

Toen we bij ons volgende verblijf aankwamen, zijn we eerst allemaal lekker onder de douche gestapt. 

De keuken had inmiddels een heerlijke maaltijd voor ons voorbereid.  

Inmiddels waren we bij de zee aanbeland. De bedoeling was dat we alle onderdelen van ons schip bij 

elkaar sprokkelen. Echter moesten we wel een hogere functie hebben dan de andere 

bemanningsleden, anders raakten we weer een onderdeel kwijt. Het werd een ware zeeslag maar 

gelukkig is iedereen heelhuids vertrokken naar onze volgende bestemming.  

Na het strijken van de vlag, wordt nu de kampkrant voorgelezen.  

Wisten jullie dat: 

• Teun Buist ervan houdt om meiden nat te gooien.  

• Twan zo hard snurkt dat de leden wakker worden. 

• Nienke van de leiding heel goed kan dansen. 

• Wessel heel blij is met zijn snoep. 

• Dat we vandaag zo weinig wist-u-datjes hadden dat de Klimop ze bij moest maken.  

• Diego vandaag naar huis is gegaan en wij dat heel jammer vinden.  

• Dat morgen “superleiding” langs komt 

• Dit jammer genoeg de laatste avond van kamp is 

De jongste 4 groepen gaan naar hun slaapzalen en de oudste groepen trekken warme kleren en 

dichte schoenen aan en mogen absoluut geen zaklamp meenemen! 



Reisverslag donderdag 30 augustus 2018 
 

Nadat gisteren de jongste 4 groepen hun slaapplekken hadden opgezocht, zijn de oudste 2 groepen 

het bos in gegaan om de Route 66 te bewandelen. Onderweg kwamen ze verschillende “obstakels” 

tegen en dat was flink schrikken geblazen. Vele angstige momenten later, zijn we allemaal weer veilig 

teruggekeerd in ons hotel. 

Helaas was dit alweer de laatste avond en daarom had de keuken een heerlijk assortiment 

lekkernijen voor ons klaargemaakt. Hierna heeft iedereen zijn of haar hotelkamer opgezocht.  

Na een onrustige nacht werden we vanochtend gewekt door Amy en Jim, het was een ware uitdaging 

om alle koffers weer in te pakken, maar het is allemaal zeer soepel verlopen. Toen alle koffers waren 

ingepakt was het alweer tijd om voor de laatste keer de vlag te hijsen.  

We hebben heerlijk ontbeten. Daarna gingen we op weg naar onze 

volgende bestemming. De reis verliep echter niet bepaald 

vlekkeloos, onderweg hadden we namelijk last van hevige 

turbulentie. Hierdoor waren de lichten tijdelijk 2 minuten 

uitgevallen. In deze tijd is er een moord gepleegd. Aan de leden 

de taak om erachter te komen wie de dader is. Door middel van 

vragen konden we erachter komen en is de dader inmiddels 

opgepakt.  

Ondertussen had de keukenstaf de volgende maaltijd voor ons 
gekookt, namelijk: Spinazie met aardappelen en Zweedse gehaktballetjes. 
Hierbij konden we kiezen uit jus en appelmoes.  
Na deze heerlijke lunch zijn we afgereisd naar Schateiland, hier moesten we allerlei vragen 
beantwoorden en rebussen oplossen. Als we genoeg antwoorden goed hadden konden we 
enveloppen trekken, hier zaten woorden in. Na wat gepuzzel kwam hier de aanwijzing uit die ons 
leidde naar de schat. Gelukkig heeft iedereen deze schat gevonden. Bij aankomst bij het hotel lag er 
ook nog een lekker ijsje voor ons klaar.  
Toen was het helaas alweer tijd voor de laatste maaltijd van dit kamp. Met heel veel gezang heeft het 

ons allemaal lekker gesmaakt. Na het eten zaten we allemaal met smart te wachten op onze ouders.  

Net is de Jury uitslag voorgelezen en hieruit is gebleken dat de Trotse Trolleys dit kamp hebben 

gewonnen met 134 punten, de tweede plek is voor de Krakende Koffers met 132 punten. 

Nu wordt voor de laatste keer de kampkrant voorgelezen en gaan we zo meteen gezamenlijk het 

kamp afsluiten bij de vlaggenmast.  

Wisten jullie dat: 

• We dit jaar 3 kampstelletjes hadden.  

• Lisan iedereen nat spuit als ze niet stil zijn. 

• Nienke van de leiding Ryan aanzag voor Lisan. 

• Medy al het hele kamp zocht naar haar schoenen en deze pas vandaag heeft gevonden in 

haar schoenentas 

• Teun Buist ontzettend bang was tijdens de spooktocht 

• Maar dat hij niet de enige was 

• Lisan het verschil tussen Marjolein en Laura niet kan zien. 

• Julia vanochtend te moe was om te eten. 



• Sanne Bonthuis al 2 dagen haar vest verkeerd om draagt. 

• Morris tegen de hangende pop ging schoppen tijdens de spooktocht 

• Frank verliefd was op de mannelijke piloot. 

• Dat iedereen dammen weer leuk vindt. 

• Dat we jullie allemaal heel graag terug willen zien volgend jaar!! 

• Dat dit helaas alweer het laatste Wist-u-datje is van dit  kamp…... 

 

 

 


