
 
De territoriale wateren 
 
Belofte maakt schuld. Dus toen we gisterochtend in alle haast het 
programma om gooiden en besloten om op de woensdag maar eens niet 
te gaan zwemmen was het gevolg dat we op donderdag alsnog gingen 
zwemmen. Na een korte uitslaapochtend bleek de ganse kinderschare al 
met zwembroek en bikini aan aan de ontbijttafel te zitten. Daar werden 
de lupaatjes klaar gemaakt waarna er een ware volksverhuizing plaats vond richting het 
strand bij camping Terspegelt. Een behoorlijk deel van het strand en het meer werd door 
onze ploeg opgeëist, met rowili afgezet en in gebruik genomen. Er werd uiteraard veel 
gezwommen, veel gebakken en gewenteld, en waar nodig werd in de afgelopen nachten 
tekort gekomen slaapuurtjes ingehaald. Tegen zessen werd onder luid protest de tocht naar 
de thuisbasis in gang gezet. 
 
De avond van kamp A bestond uit een bioscoopje pakken. Niet zomaar een bioscoop. Ook 
geen drive-in. Maar meer een sleep-in. Vanuit de slaapzalen werden de matrassen en de 
kussens naar het dagverblijf versleept waar 1 groot megabed werd gecreëerd. Allemaal in 
pyjama en dan proberen om geen popcorn in dat grote bed te morsen. 
 
Vanuit de B-kids ontvingen we klachten over het gebrek aan fietskilometers die tot nu toe 
gemaakt zijn. Nu hebben wij ons kamp natuurlijk tot op de minuut voorbereid (echt waar) 
maar flexibiliteit en improvisatievermogen zijn ook enkele van onze kerncompetenties. 
Daarom is er vanavond met spoed nog een extra fietsspeurtocht ingelast. Op het moment 
van schrijven van deze mail (01:05 uur) is er nog slechts 1 groep binnen. 2 andere groepen 
hebben nog kleine probleempjes met de routebeschrijving en zijn inmiddels in België 
beland. Waar in België is helaas nog niet bekend. Van de 4e groep is helemaal onbekend 
waar deze zich bevinden. Alle contacten zijn inmiddels verbroken. Wij vermoeden dat deze 
in 1 van de Brabantse kroegen zijn beland. Gelijk hebben ze. 
 
Dan nog wat extra uitleg voor lezers zonder de broodnodige kampervaring. 

 Een LUPA is natuurlijk een lunchpakket. LUPA dus. 

 ROWILI is kampjargon voor het veelvuldig gebruikte RoodWitLint. Afzetlint om iets 
af te zetten. ROWILI dus. 

 Op het Schrop&Sob-rooster kan je zien wanneer je groepje corvee heeft. 

 Op het Pleerooster kan je zien wanneer de leiding pleecorvee heeft. 
Wat bij het pleecorvee heel belangrijk is is dat je de doekjes in de goede volgorde 
gebruikt. 
Dus: Eerst gebruik je een doekje in de keuken, dan in de toiletjes, en dan gaat het 
doekje in de vuilnisbak. Een andere volgorde is volgens kampprotocol niet 
toegestaan. 

 Voorkom dat je steeds uit dezelfde beker drinkt dan je kampgenootjes wat anders 
loop je kans op Hubbuskulubus. 

 Tegen Lonneke mag je ook Ekennol zeggen. 

 Dagverblijf heet tijdens sommige dagdelen ook wel slaapzaal. 

 Opruimen tijdens kamp proberen we wel maar na al die jaren weten we dat dit 
zinloos is. 

 
Heel veel houdoe vanuit ons Brabantse land. 
 
PS: Als je vergeet om een fototoestel mee te nemen heb je ook geen foto’s van het 
zwemmen. Er rest dan niets anders dan warme herinneringen aan een mooie dag en voor 
sommige van ons een gloeiende huid. 



 
 

 
 

 
 



                       
 

 
 

 

Dit is dus 

zo’n foto 

waar 

niemand het 

verhaal 

achter weet. 



 

 
 

 
 
 



 

   
 

  
 

  
 

 


