Kampverslag
Weekend kamp van 26-27-28 November
Vrijdag avond 26 November 19:30
Toen ik aankwam was alles al ingepakt(19:00 eigelijk daar zijn maar ik was zoals gewoonlijk weer te
laat) Om 20:00 vertrokken we vanaf het HK uit Horn. Ik zat bij Real in de auto. We hadden fijne
muziek in de auto. In Cadier en Keer werden we gedropt en moesten we de route vinden met een
kaart. Persoonlijk lagen we al van de kaart af dus we moesten eerst uitzoeken waar we waren ergens.
We kwamen er niet uit dus gingen we de weg vragen in een cafe. Die stuurden ons ook niet echt de
goede kant op maar dat wisten we nog niet. Na een eindeloos lange weg kwamen we bij een
bushalte uit. Toen kwamen we op de conclusie dat we fout liepen. We gingen dus maar weer de weg
vragen bij een huis. Jorrit en ik geven even na binnen om de uitleg goed te kunnen volgen. Nadat ze
het had uitgetekend zijn we maar gaan lopen volgens haar route. We hadden besloten om naar
Eckelrade te lopen om dan vanaf daar naar Herkenrade te lopen. Na een lange tijd waren we in
Eckelrade. Ik had het al een beetje gehad dus was al met de telefoon aan het kijken hoe we het
snelste konden lopen. Bij het bord Eckelrade nog een foto met zen alle gemaakt en even uitgerust.
Toen verder lopen. Kwam er even later een Duitse vrouw in een auto vragen waar hier in de buurt
een hotel lag(maarja hoe moesten wij dat weten?!) Jorrit zat ook heel toepasselijk een fijn
nummertje op(Haus am see) en durft ook nog te beweren dat de Ipod dat zelf deed(ja ja Jorrit) Nadat
we eindelijk duidelijk hadden gemaakt dat we ook niet weten waar we waren begreep ze pas daty
wij gedropt waren en de weg aan het zoeken waren. Dus ze ging weg. Eenmaal toen we het dorp
bijna uit waren kwamen we op de conclusie dat we om aan het lopen waren. Achja dan maar de
omweg. Via St. Geertruid naar Herkenrade gelopen. En in het bos ook nog een paar keer fout
gelopen(danksij mijn luisteren.) Uiteindelijk kwamen we om half 1 aan. Het vuur was al aan de chips
was al open en het bier stond al klaar. Nu de bankjes en de hamburgers nog. Jorrit en Luc hadden
hamburgers gemaakt en om half 3 gingen we allemaal(ja met 14 man) in de Atlanta slapen. Dan heb
je het niet meer koud als je met alle man in een tent licht. Voor nu weltruste!
Zaterdag 27 November
Zaterdagmorgen ontwaakte de kindertjes van de rowangroep van scouting horn. Om half 9 waren de
meeste wakker. Real ging al lekker eitjes bakken terwijl de rest nog moest opstaan. We zaten
allemaal fijn aan het ontbijd. Na alles opgeruimt te hebben ging ik nog even tandenpoetsen en haar
doen, bleken er groepjes gemaakt te zijn . Ik zat in groep 1 samen met Joris, Bart, Igor, Alexander en
Stijn. We kregen de eerste stukje route van Real al op de GPS. We liepen eerst een trapje op en toen
gelijk het eerste veld in. Prikkeldraad over en hup daar stonden we in het veld. Achter team 2. Lang
hebben we team 2 niet gezien want zei hadden een andere route. Beekje over en weer de
prikkeldraad over. Door poortjes heen lopen en toen prikkeldraad over(en op dat moment viel
Alexander) kwamen we bij een appelveld uit. Er hing nog een best goede appel dus ik mijn mes
gepakt en geschild. Bleek die nogal zuur te zijn. Dus al snel weg gegooit. Weer de prikkeldraad over
en veld over. We liepen letterlijk de GPS achterna. Gewoon overal doorheen. We kwamen bij iemand
zen achtertuin uit. En die hadden ook kippen maar die deden niks dus poortje door en weer op de
begane weg terrecht gekomen. We zaten in een dorp maar wisten niet welke. Even op een bankje
gezeten en uitgerust. We zagen een SPAR maar die hebben we laten schieten. We liepen verder over
de weg maar moesten snel weer terug op de velden anders liepen we te veel om. We kwamen een
man tegen en die dacht dat we uit Spanje kwamen(wegens de rode uniformen) Ik maakte hem al snel
duidelijk dat wij ook gewoon Limburgers waren. Hij vroeg waar we heen gingen maar daar hadden
we niet echt een duidelijk antwoord op dus daarom maar Immer Gradeaus. Na nog een paar velden
kwamen we uit op de eerst post(kuch kuch) De GPS stond op 0.0 maar we stonden midden in een
grasveld. Dus Real maar bellen. Die zei dat we naar Terlinden moesten. Gelukkig lag dat maar 200m
verder. Toen Michel gebeld en die zei dat hij aan het midden van het dorp stond(daar hadden we

veel aan want wat was het midden?) Maargoed uiteindelijk toch gevonden. Moesten we daar een
spel doen. We waren met zes man. 2 moesten boven het lint, 2 erdoorheen en 2 eronder. Ik ging als
eerste eronder door. Derna ging Stijn door het midden. Toen namen we Igor erboven over. Toen ging
Joris via boven erover. Alexander ging via het midden en Bart eronder. En het luktte allemaal in een
keer! Dus we kregen de volgende coördienaten. We gingen nu naar de eetpost. We liepen goed door.
Kwamen we unne rotte kielf tegen met praatjes. Bart schrok er wel van geloof ik. Toen hadden we
twee keuzes. Of over de weg omlopen of dwars door de velden. 3x raden…. We liepen over het veld
van een boer die net alles om het ploegen was. Uit respect maar het andere veld gepakt. Kwamen we
bij zo`n planten veld uit. Alles omgewaait. Heel moeilijk lopen was dat. Het ging ook van omhoog en
omlaag. Eenmaal daaruit kwamen we op een grasveld dat omlaag ging. Dus er van af
rennen(supervet) en toen kwamen we weer bij zo`n veld uit waar de planten waar omgewaait. Na
nog tich velden gingen we weer even rusten op een bankje. We waren in het dorp Slenaken. Hier was
blijkbaar de eetpost. Joris was op aan het opscheppen dat het hotel van J.J. Hulst van hem was(
www.google.nl dan zie je hem staan) Dus niet. Bij de eetpost heerlijk tomaten soep gegeten op een
parkeerplaats dicht bij een eethuis. Om half 3 weer aangelopen. Liepen we de trappen op(en dat
waren er veel) Waren we boven, kom je op een begraafplaats uit. Dus weer helemaal naar onder en
een ander paatje in. Moesten we bijna stijl omhoog lopen over zo`n berg en dat was niet echt fijn. Ik
was blij dat ik eenmaal boven was. Real had gezegd dat we de coördienaten nog kregen. Eenmaal in
het veld had ik ze gezegd dat ze hem maar eens moesten bellen want nu liepen we zowat blind. We
liepen gelukkig goed blind dus de route weer gevolgd. Later kwamen we weer bij een groot hotel.
Beetje naar beneden lopen en toen weer stijl omhoog. Kwamen we bij een Ponyclub uit(gezellig
hoor) Wandelaar tegen gekomen die gewoon kerstbrood aan paarden voerden(triest) Oversteken en
weer het veld in. Na even kwamen we uit bij een paardenwei met inderdaad de paarden er ook nog
in. Dus wel lieten Bart alweer snel aan iets herinneren. Veld over kwamen we aan de rand van het
bos terrecht. En daar stond een grenspaaltje. België! We liepen het bos in het we liepen ook alweer
gauw door het bos heen. Dwars erdoorheen. Veld over en later na kwamen we weer een bos in. Dus
nogsteeds dwars erdoorheen. Kwamen we bij zo`n hele kleine bomen met sneeuw erop. Ideaal om
mij mee te klote dachten Joris en Bart al snel(Toppie jongens!) Ondergesneeuwt kwamen we uit dat
stukje bos in het bos. En weer omlaag, prikkeldraad over, zandpaatje, prikkeldraad over en weer op
het veld. Veld over. Prikkeldraad over en kwamen we in een dorp uit(en weer geen idee welke) We
weten wel dat Sinterklaas er was geweest. Even pauzeren. En weer verder. Nog een paar velden
door. Beetje omlaag en toen weer begande grond. Veld over en toen kwamen we bij het krabbelend
beekje(leuk hoor) Krabbelend beekje over. Beetje omhoog. Schrikdraad over. Veld over. Beetje
omhoog. Veld omhoog. Kleiland over. Dachten we dat Michel in het veld stond. Dus niet was gewoon
een boer(faal) Begane weg. Beetje doorlopen en we waren bij de eindbestemming. Het was ijskoud
en de tent waren ze net op aan het zetten. Dus wij ze maar geholpen. Het vuur wou niet want het
hout was gewoon vochtig(niet ideaal) Laterna brandde hij goed maar was het hout alweer bijna op.
Tafel neergezet en kookspullen opgezet. Even wat aardappeltjes schillen dan maar wachten tot ze
gaar waren. En dat heeft een uur geduurt terwijl de snitzel en de erwten met wortels al klaar waren.
Het was heerlijk, met dank aan alle kokers. Na het eten gingen Max en Remco naar huis. Max moest
naar de carnavalsvereniging en Remco was nog nooit op weekendkamp geweest en wou het eens
uitproberen, maar vond er toch niks aan helaas. Aan het vuur gezeten met een lekker KOUD biertje,
heerlijk toch? Chips erbij en over de dag praten. Om half 11 lagen we al op bed want het hout was
helaas op. Ik heb persoonlijk erg geleden aan de -6,5 graden en ik was niet de enige….
Zondag 28 November
`S morgens was het nogsteeds ijskoud. Ik stond al gauw op want het was in de tent ijskoud en
erbuiten was dat het ook. Real vroeg me wat nu wisten voor het volgend weekend kamp en ik zei al
gauw dat we niet meer in November moesten gaan. Jorrit zijn vader kwam de andere deels ophalen
en reed met de aanhanger. We gingen restreeks terug naar HK. Ik zat weer bij Real in de wagen.
Weer fijn muziekje aan en met 120 km/h op de snelweg. Snel terug op het HK en gelijk eten. Het was

inmiddels 12:00 uur toen we aan het eten waren. Toen moesten we alles nog opruimen. Tenten
ophangen, zeilen ophangen maar het meeste werk was toch wel de afwas. Na alles op te hebben
geruimt konnen we met een goed gevoel terug kijken op het weekend. We hebben ook al een beetje
vooruit gedacht op het zomerkamp. Iedereen heeft zen bord en betek ingepakt en is rond 14:30 naar
huis gegaan
EINDE
Wist je dat….
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We ongeveer de eerste avond 7km hebben omgelopen
Dat we danksij mij 2x zijn fout gelopen
Dat Luc veel foto`s maakte
Dat Joris dat irritant begon te vinden
Dat Real heel hard kan snurken
Hij niet de enige is
Michel raken opmerkingen kan maken
Bart in slaap viel bij de terug weg
Alexander de hele tijd je weet zelf zegt
Dat dit ergelijk is voor de andere rowans
Dat Igor tussen de GPS tocht viel, en dat Alexander dat ook deed
Dat Jorrit veel nummers op zijn Ipod heeft staan
Dat hij af en toe ook echt droge nummers op de ipod heeft staan
Dat hij ook deed weekend weer droge opmerkingen had maar lang niet zoveel als op
zomerkamp
Dat Remco en Max er genoeg van hadden
Dat het weer niet goed gezint was
Dat alles zowat was bevroren zondag
Dat de meeste het wel een geweldig weekend vonden
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