De man van Atlantis
Wij hebben niet veel op met cultuur en tradities (citaat van Koen). Maar naast
corvee, stampot rauwe andijvie en uitbreken is een dagje zwemmen toch onmisbaar voor een
geslaagde kampweek. Om het voor Koen nog wat pijnlijker te maken doen wij dat zwemmen
gewoonlijk op woensdag en dit jaar vormde geen uitzondering. Als klap op de vuurpijl gaan wij
vrijwel elk jaar ook nog eens op dezelfde plek zwemmen namelijk in de zwemvijver van camping
Terspegelt (Koen zou zich omdraaien in zijn graf, maar ja, hij is nog niet dood). Gelukkig hoefde
Koen deze keer zelf niet mee te zwemmen. Hij heeft dit jaar namelijk een smoes. Op zijn verzoek
heeft één van de kinderen gisteren een stoelpoot in zijn wreef geplant waarna de voet (voor ons
niet hoorbaar) en Koen (voor ons wel hoorbaar) allerlei vreemde geluiden gingen maken. Er is niks
gebroken maar hij ligt wel als een dood vogeltje op de bank. Zielig hè? Maar om een beroemde
Nederlandse wijsgeer te citeren: Elk nadeel heeft dus zijn voordeel. Hij ging vandaag wel mee naar
Terspegelt maar hoefde niet mee te zwemmen. Als een veldheer kon hij het slagveld overzien
vanaf de wal en adviezen en opdrachten geven. Dat gaat hem misschien wel iets te goed af.
Hopelijk gaat het snel weer beter, want wij worden er een beetje zenuwachtig van.
Voor alle anderen was het zwemmen zeer geslaagd. Een beetje verbrand hier en daar, niet
helemaal schoon en uitgehongerd kwam iedereen vanavond weer terug. En zo’n dag moet je met
een traditionele maaltijd afsluiten, barbecue! En dan hoor je opeens niemand meer klagen over
tradities…..
Ik ben er trouwens via verschillende kanalen op gewezen dat u gisteren twee keer de groeten
kreeg van Sonja en niet één keer van Lonneke. Een grof schandaal natuurlijk waarvoor ik slechts
mijn nederige excuses kan aanbieden. Blijkt toch maar dat ik ook niet onfeilbaar ben. Dus met
terugwerkende kracht voor gisteren: De groeten van Lonneke.
Voor nu ga wij ons lekker warmen aan het kampvuur. My Bonnie is over the ocean zingen, en Ay,
Ay, Olga en Pinda……. Het wordt weer laat vanavond!
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