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Smokkelen! 

Het smokkelspel bij de Pinguïns is het klassieke 

Nederland vs. Duitsland. De Nederlanders 

moesten Duitse producten in Duitsland gaan 

halen en proberen om terug naar de 

Nederlandse post te brengen. Daar kregen ze bij 

voldoende producten een provincie van 

Duitsland. (5 worsten zijn er nodig om Beieren 

te veroveren). Het doel was om als eerste alle 

provincies te hebben veroverd. Precies op de 

grens stond de beurs, waar de groepen konden 

zien hoeveel producten er nodig waren om 1 

provincie te veroveren. Producten: worst, 

lederhose, schnitzel, friet,… De Duitsers 

probeerden echter Nederland te veroveren en 

Nederlandse producten te bemachtigen. 

Producten: vlaai, appels, gulden… 

De Nederlanders hadden het wel erg moeilijk 

om Duitse producten te halen….de post van 

Screech had immers een sterke Duitse 

verdediging om zich heen. En ja, Duitsland 

heeft (alweer) gewonnen, waarbij Nederland 

overigens compleet veroverd is.  

Kort Kort Kort 

U weet vast allemaal wel dat Sanne binnenkort in het huwelijksbootje stapt. 

vrijgezellenfeestje bij. Sanne houdt er namelijk ook van om van haar gezicht een mooie boterham te 

maken. De leiding wilde hier graag aan meewerken, en dus kwamen de potten jam, boter, hagelslag, 

pasta, pindakaas en hagelslag op tafel om Sanne passend te decoreren voor de aansluitende receptie. 

Nadat Max K. de eer had om de spits te mogen afbijten (en daarna een kwartier nodig had om zijn 

gelaat weer enigszins toonbaar te krijgen) konden alle leden en leiding Sanne alvast feliciteren met 

de aanstaande bruiloft.  

 

De insecten op het kampterrein zijn ons gunstig gezind. Volgens onze EHBO’ers vallen de aantallen 

tekenbeten, muggensteken, vliegende keveraanvallen, mierenzifters en wespen gigantisch mee. En 

laten we dat vooral zo houden!  
 

Ook iets te melden? Neem contact op met de mouw van de redactie.  

 

Interview van de dag met Rens (ut breurke)

Rens gaat dit jaar voor de tweede keer op kamp. Hij vindt het tot nu toe in zijn eigen woorden gezegd: 

‘’chill’’. Hij heeft al een nacht erop zitten.  

 

Deze nacht ging gepaard met weinig slaap (WK latertje geworden). Het drakenspel vond hij tot nu toe 

wel de bom. Hij houdt wel van bosspellen waarbij je veel moet rennen. Het eten vond hij moeilijker te 

verteren. Tijdens het eten heeft hij wel laten weten dat hij een groot vocabulaire heeft. Zelfs Latijnse 

woorden werden over de eettafel geslingerd (nowlence en niggepetrus?!)

Luc, Ralf B en Nick. Ze zijn (gelukkig) nog niet zo vaak gekomen, want

ongeregeld. Als potentieël kandidaat voor het bruidspaar van de week liet hij weten dat Sjors van den 

Hombergh en Milou van Amerom grote kans hebben. Zijn motief wilde hij niet aan de media 

blootstellen. Verder de vraag hoe hij de haren altijd zo gelikt er bij krijgt. Daarvoor heeft hij zijn neef 

aka kampkapper Mick van Amerom. Hij snapt nog steeds niet de transfer van Mick naar IVO (zonder 

puntjes). Wat hij verder van de week moet verwachten beantwoord hij als een verrassing. 

deze kamp wel grappig. 

 

Verslag van de dag

We zijn alweer de vierde, voor

de vijfde dag

weergoden ons helaas niet eeuwig goed gezind 

zijn, is het programma

Voor de Pinguins stond er

geïnspireerd op de WK

Weltmeist

middags het befaamde Nigeriaans 

Nummerbordspel en ’s avonds het

smokkelspel

Duitsland en Nederland nog eens dunnetjes 

werd overgedaan. 

Voor de Walrussen star

op de hei met als publiek een kudde schapen

de middag werd het programma vervolgd met 

het Jogi

dienen te worden, om zo de locatie van de 

schatkaart, en daarmee de schat te kunnen 

vinden.

Zilvervloot

van de teams rood, groen en blauw gestreden 

werd om zilveren m
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U weet vast allemaal wel dat Sanne binnenkort in het huwelijksbootje stapt. Daar hoort ook een 

vrijgezellenfeestje bij. Sanne houdt er namelijk ook van om van haar gezicht een mooie boterham te 

maken. De leiding wilde hier graag aan meewerken, en dus kwamen de potten jam, boter, hagelslag, 

Sanne passend te decoreren voor de aansluitende receptie. 

Nadat Max K. de eer had om de spits te mogen afbijten (en daarna een kwartier nodig had om zijn 

gelaat weer enigszins toonbaar te krijgen) konden alle leden en leiding Sanne alvast feliciteren met 

De insecten op het kampterrein zijn ons gunstig gezind. Volgens onze EHBO’ers vallen de aantallen 

tekenbeten, muggensteken, vliegende keveraanvallen, mierenzifters en wespen gigantisch mee. En 

Rens (ut breurke) 

Rens gaat dit jaar voor de tweede keer op kamp. Hij vindt het tot nu toe in zijn eigen woorden gezegd: 

eze nacht ging gepaard met weinig slaap (WK latertje geworden). Het drakenspel vond hij tot nu toe 

wel de bom. Hij houdt wel van bosspellen waarbij je veel moet rennen. Het eten vond hij moeilijker te 

et eten heeft hij wel laten weten dat hij een groot vocabulaire heeft. Zelfs Latijnse 

(nowlence en niggepetrus?!). Als tentleiders heeft Rens: 

Luc, Ralf B en Nick. Ze zijn (gelukkig) nog niet zo vaak gekomen, want de tent is nu al een zooitje 

ongeregeld. Als potentieël kandidaat voor het bruidspaar van de week liet hij weten dat Sjors van den 

Hombergh en Milou van Amerom grote kans hebben. Zijn motief wilde hij niet aan de media 

j de haren altijd zo gelikt er bij krijgt. Daarvoor heeft hij zijn neef 

aka kampkapper Mick van Amerom. Hij snapt nog steeds niet de transfer van Mick naar IVO (zonder 

Wat hij verder van de week moet verwachten beantwoord hij als een verrassing. Hij vindt 
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• Aardappeltjes met jus en gehaktbalAardappeltjes met jus en gehaktbalAardappeltjes met jus en gehaktbalAardappeltjes met jus en gehaktbal

• Erwten, Wortelen & Erwten, Wortelen & Erwten, Wortelen & Erwten, Wortelen & 

• Vanille of Chocolade Vanille of Chocolade Vanille of Chocolade Vanille of Chocolade 

HET WEER VANDAAG

Het blijft droog. Wel is het wat

hier en daar wat zon.

graden, met een matig briesje, kracht 2

het westen. ’S Avonds kan er een 

regen vallen.

 

 

Verslag van de dag 

We zijn alweer de vierde, voor sommigen zelfs 

de vijfde dag kamp ingegaan. Doordat de 

weergoden ons helaas niet eeuwig goed gezind 

zijn, is het programma gisteren wat omgegooid. 

Voor de Pinguins stond er ’s morgens, 

geïnspireerd op de WK-winnaar, de 

Weltmeister speurtocht op het programma,, ’s 

middags het befaamde Nigeriaans 

Nummerbordspel en ’s avonds het Weltmeister 

smokkelspel, waarbij de aloude vete tussen 

Duitsland en Nederland nog eens dunnetjes 

werd overgedaan.  

Voor de Walrussen startte de dag met slagbal 

op de hei met als publiek een kudde schapen, In 

de middag werd het programma vervolgd met 

het Jogi-Jogi spel, waarbij letters verzameld 

dienen te worden, om zo de locatie van de 

schatkaart, en daarmee de schat te kunnen 

vinden. De dag werd afgesloten met het spel de 

Zilvervloot, waarbij door de gekleurde wangen 

van de teams rood, groen en blauw gestreden 

werd om zilveren munten en de schatkaart…  

Wist u dat…Wist u dat…Wist u dat…Wist u dat…

� Laxerende vanillepudding
kamp erg gewild is

� J0ep met gamble
Mexicaan

� Carin V. de eer he
eerste het 

verkennen

� Dit haar aangebode
de meisjes van 7

� Schatten dit kamp favoriet zijn
� Connor een kaart van de fiets 

had, maar hij daardoor van de 

fiets was gevallen

� Micky Rutten alleen haar eigen 
teamgenoten aftikt

� Sem Hegger veel boobytraps in 
het kampterrein in Duitsland 

ziet 

� Jelle nog niet weet wie Simba i
‘’Het is h

stokstaartje’’

� Carin V. 
nog steeds niet af durft te 

trekken. (dag

� Davy en Tim niet weten wat een 
putem

� Ook de 
� Sommige leiding 

nectarinebomen in het bos 

groeien

� We diverse konijnen blij hebben 
gemaakt met verse tennisballen
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Aardappeltjes met jus en gehaktbalAardappeltjes met jus en gehaktbalAardappeltjes met jus en gehaktbalAardappeltjes met jus en gehaktbal    

Erwten, Wortelen & Erwten, Wortelen & Erwten, Wortelen & Erwten, Wortelen & Salade BarSalade BarSalade BarSalade Bar    

Vanille of Chocolade Vanille of Chocolade Vanille of Chocolade Vanille of Chocolade PuddingPuddingPuddingPuddingtoetjetoetjetoetjetoetje    

HET WEER VANDAAG 

Het blijft droog. Wel is het wat bewolkt met 

hier en daar wat zon. Het wordt zo’n 23 

met een matig briesje, kracht 2-3 uit 

’S Avonds kan er een spatje 

regen vallen. 

Wist u dat…Wist u dat…Wist u dat…Wist u dat…    

Laxerende vanillepudding dit 

kamp erg gewild is 

met gamble-en als 

exicaan door het leven gaat 

Carin V. de eer heeft om als 

eerste het zwembad te 

verkennen 

Dit haar aangeboden werd door 

de meisjes van 7-8 

Schatten dit kamp favoriet zijn 

Connor een kaart van de fiets 

had, maar hij daardoor van de 

fiets was gevallen 

Micky Rutten alleen haar eigen 

teamgenoten aftikt 

Sem Hegger veel boobytraps in 

het kampterrein in Duitsland 

elle nog niet weet wie Simba is; 

‘’Het is het zwijn of het 

stokstaartje’’ 

V. haar harspleister er 

nog steeds niet af durft te 

trekken. (dag 4) 

en Tim niet weten wat een 

putem-mertje is 

Ook de Kiëssoep populair is 

Sommige leiding  denkt dat er 

nectarinebomen in het bos 

groeien 

We diverse konijnen blij hebben 

gemaakt met verse tennisballen 


