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Pinguïn spellen 

De pinguïns begonnen de dag met een 
cijfertocht. Na lang zoeken naar alle vragen 
bleek nummer 6 toch wel goed verstopt te zijn.  
 
‘s Avonds hadden de pinguïns het Limburgs 
vlaaienspel. Tulpen, guldens, friet en platte 
frikandellen werden in Nederland geroofd om in 
Duitsland verzameld te worden. Met 4 vlaaien 
werd Limburg al snel door de Mannschaft 
veroverd. Andersom werden de bratwursten, 
lederhosen en BMW’s gejat. Aan het einde van 
het spel bleek toch dat de Duitse invasie te sterk 
was, waardoor team Deutschland dit spel als 
winnaar heeft beëindigd.   
 

BOOTCAMP!!!! 

’S Middags stond voor alle kampdeelnemers het 
altijd inspirerende en altijd vermoeiende 
BOOTCAMP programma op het programma. 
Deze activiteit is er volledig op gericht de 
kinderen zo moe mogelijk te maken, zodat ze 
eindelijk weer eens op tijd in bed liggen en 
slapen. De bootcamp bestond uit 2 onderdelen: 
een hindernisparcours onder leiding van 
Sergeant Mandy en groepsoefeningen onder 
leiding van Corporaal S.A.T. en stagiair BBQ 
MAX. In de zinderende hitte werden deze 
hindernissen en de oefeningen op de kurkdroge 
en bloedhete hei bedwongen. Met name de push-
ups en het bergop sprinten zorgden voor de 
nodige rode hoofdjes.  
Oja, de snelste tijd op het hindernisparcours 
werd met 1:55 minuten neergezet door Freek of 
Dilano. Of toch Freek? Of niet?  ??? 

Spreuk van de dag door H. dv. S.: 
 

‘Ut leave is net as un bitterbal, krokant van boete, heit van binne’ 
 

 

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

 

 

Interview van de dag met: Niels v. R. 

Om direct met de deur in huis te vallen: Niels vindt de spokentocht het leukste spel. 
Hoe wordt de tentgroep door Niels gewaardeerd? “Un Bietje, en de tentleiding ook”. 
De leukste activiteit op kamp: “Lullen”. Wie wordt het echtpaar van de week? Ralf B. & Floor G.  
Het favoriete eten op kamp: Friet met kipnuggets (waarvan de redactie betwijfelt of die laatste snacks 
ooit op het kampmenu hebben gestaan...)  
En ook niet geheel onbelangrijk: de leukste tentaccessoire? Dat zijn toch wel de chips, de snoep (bijna 
op) en de slingers. 
Niels heeft verder niet zoveel te vermelden, het is dan ook redelijk warm en het eten staat alweer bijna 
klaar. 
Tot slot de afsluiter van Niels: Het leukste kampterrein is dat in Overloon, vanwege het water. 

Wx ÅttÇwtzáx ÅxÇâ~ttÜàM 
o Gehaktbal (of privébal voor Mailo) 
o Erpel 
o Erwten en worteltjes 
o Vanillepudding 

HET WEER VANDAAG 

Temperatuur: 26 graden. Luchtvochtigheid 

55%, Geen wolkje aan de lucht ☺   

                               

Weersverwachting: 32 graden: Hittegolf!!  

 

Tag ohne Ende: 

Belevenissen der 

Walvisjes 

Rond 10.48 startten de walvisjes met het spel 
‘Try before you die’: Durf jij het aan? 
Geinspireerd door de oudste groepen die elkaar 
geregeld challengen met rare en opmerkelijke 
opdrachten. In 2 ronden kon gekozen worden uit 
zo’n 35 challenges die alleen, dan wel met z’n 
drieën danwel tegen een ander team dienden te 
worden uitgevoerd. Vaak kwam het aan op het 
nodige dobbelgeluk. Met name Tristan en Jelle 
kwamen erachter dat een modderbadje zo nu en 
dan goed is voor de huid. Ook de habiba-
challenge en de inhoud van de voeldoos werden 
gewaardeerd. Kattenpaté is namelijk erg 
voedzaam. En door het weigeren van de 
challenge kwam ook de eierman redelijk snel 
door zijn eieren heen. Al met al een mooi en 
vettig spel; aan het einde van de dag zat bij de 
meeste walvisjes het slijm nog steeds in het 
haar... 
 
Na de middagbik en de bootcamp (hiernaast) 
was het tijd voor de spontaan ontstane en immer 
populaire (onder minimaal 70% van de 
kamppopulatie) ‘Oud-Hollandsche Zoempf- en 
Vetzakspelen’. Bij dit in principe zeer simpel 
uitgevoerde spel is het de bedoeling om zo snel 
mogelijk zo veel mogelijk mensen nat te gooien 
met in dit geval modderig zwembadwater. Voor 
de resultaten verwijst de redactie met plezier 
naar de foto’s die binnenkort op onze website 
zullen verschijnen. Wie staan er nog op het 
lijstje: Wouter, Niels T. en Rens.... 
 

Wist u dat…? 

� Zowel de modder als de slime 

challenge niet door iedereen 

werd gewaardeerd 

� Pindakaas van Fenna haar 

voeten toch wel smakelijk was 

� Familie Theelen elkaar niet aan 

het lachen kreeg 

� Tijn als eerste het 

zwembadwater heeft getest 

� Quin al 7 bloedneuzen heeft 

gehad 

� Niet alle kikkers kunnen 

zwemmen 

� Tent chaos solliciteert naar een 

nachtelijke bootcamp 

� De Zoempf- en vetzakspelen dit 

jaar twee dagen zijn vervroegd 

vanwege ‘hittevrij’ 

� Jongensgroep 5/6 tentregels 

hebben ingevoerd 

� Dames 8 een ‘met-wie-fiets-ik-

vandaag-schema’ hebben 

opgesteld 

� De spurriemukken ook dit jaar 

weer zijn gearriveerd 

� Er door de leiding nogal wat 

sluikreclame wordt gemaakt 

voor een  voetmassagesalon 

� Het aantal muggenbulten tot 

boven de 500 is opgelopen 

� Het aantal tekenbeten is 

opgelopen tot +/- 20 

 

Vermist 

Zaklamp van Cocky (C.K.) 

Beloning: Twie drupkes(te brengen en af te halen bij herentent 2+) 


