
Voor dag en dauw 

Zoals gisteren in de mail al aangekondigd was, lag er voor een aantal kamp B’ers maar 

weinig slaap in het verschiet. Deze negen bikkels dachten te kunnen blijven liggen in 

hun slaapzakken (die inmiddels al aardig meuren, zoals Koen dat zo mooi kan zeggen) 

tot zij met de rest van de meute aan het ontbijt konden. Zij werden echter al om 04:00 uit hun bed 

gelicht door Ruben om gezamenlijk het ochtendgloren te trotseren. Met drie man leiding gingen zij er 

op uit om ouderwets te ‘dauwtrappen’. Rond 05:30 hadden ze de pyjama’s weer aan en konden ze 

nog even richting dromenland. Je moet er maar zin in hebben. Als tegenprestatie konden ze genieten 

van een uitgebreid ontbijt, terwijl de rest lijdzaam (maar uitgeslapen) toekeek. Het ontbijt was 

vandaag sowieso van hoog niveau. ‘Turn-around-bitches’ voor een ieder die wilde. Praktisch iedereen 

dus. De kookstaf kon dus flink aan de slag. Zeker aangezien het lijkt of er, naar mate de week vordert, 

steeds meer gegeten wordt. Niet gek natuurlijk…  

In navolging van het ontbijt kregen de kinderen vandaag een hoogstaand programma 

voorgeschoteld. Kamp A begon vanochtend met ‘Expeditie Robinson’, waarbij de kinderen een 

balanceer-, eet- en bouwproef moesten doorstaan. Allemaal onder leiding van keukenstagiair Ed 

(wat kan die man niet?). Kamp B heeft zich vermaakt met een nieuw spel van Boon (ook wel Ruben), 

die de corona thuiswerk periode nuttig heeft besteed met het uitwerken van ‘Levend Ticket to Ride 

(onder de leiding ook wel bekend als ‘Levend Chicken Tonight’). Of zijn werkgever daar ook zo over 

denkt, is nog maar de vraag. De kinderen waren hem in ieder geval dankbaar. Het spel bestond uit 

een mix van Catan en Monopoly. Iets met treinsporen, kaartjes en stationnetjes. ’s Middags speelden 

kamp A en B samen Koehandel in het bos. Fanatiek als altijd (dit spel haalt altijd het slechtste in de 

mens naar boven) werden de kwartetten op hoog tempo bij elkaar gesprokkeld. Daphne Schippers is 

er niets bij.  

Na het avondeten werd er weer even gebruik van gemaakt van ons waterpark. Ondanks dat de 

zwembaden op de eerste dag al bijna leeg waren gesprongen, lag er nog net genoeg water in om 

iedereen die op je pad komt er (onvrijwillig) in te gooien. Blijft leuk. Resultaat was wel dat het 

kampgebouw een complete chaos was. Het zou ons niets verbazen als de volgende huurder van het 

gebouw nog restanten modder op het plafond vind en natte kleding onder de matrassen. Nadat het 

kampgebouw weer enigszins was aangeharkt, verhuisde kamp A richting het kampvuur om al zingend 

marshmallow te verorberen. Kamp B waagde een gokje in het casino. Ondertussen krijgt een groepje 

van kamp B uitbreek les van grootmeesteressen Sara, Annick en Daniëlle. We zijn benieuwd of ze de 

opgedane kennis deze week nog in de praktijk kunnen brengen. 

Tot morgen!  

Liefs, 

Koen, Simon, Edwin, Lonneke, Daan, Tom, Daniëlle, Sarah, Nynke, @, Sonja, Jeffrey en Annick 

  



 

  



 

  



 

 


