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7-8-2010 geschreven door Nina
Het begon allemaal zaterdagmorgen..iedereen bij elkaar krijgen bleek al een probleempje..met een
megafoon en een hoop drama hebben we dan toch iedereen in het busje weten te jagen. De
duuvelmascotte werd bevestigd en de kotszakjes uitgedeeld. Tijd om te vertrekken. Na welgeteld tien
minuten hebben we onze eerste stop moeten inlassen vanwege de behoefte aan frisse lucht. En
meteen kwamen we al een goede kennis van Jim tegen. Valerio komt aankomende week in
denemarken op de koffie. Een handtekening rijker zijn we verder gegaan. Deze keer kwamen we wel
over de duitse grens. dat stuk hebben we flink door kunnen gassen. Toen kwamen de
knooppunten..en ja..vrouwen aan het stuur..we hebben ons maar een keer verreden hoor. Daarna
begon de lange en vermoeiende weg richting Deense grens. Tot verveling van ons en dus tot ergernis
van de bestuurders om ons heen. Om ons geduld nog even te testen kwamen we in een file terecht.
We zijn overigens allemaal gezakt voor deze test. Eindelijk waren we dan in denemarken. Al hadden
we dat pas na een kwartier in de gaten. Met wallen onder onze ogen kwamen we aan op het
kampterrein. Deze verdwenen spontaan bij het zien van het prachtige uitzicht. na deze lange zurige
reis waren we dan eindelijk daar. We boffen ook met onze kampeerplaats. We kijken uit over het water
en een fabriek. Maar een kleinigheidje houd je altijd. Met frisse moed zijn we begonnen met het
inrichten van onze superdeluxe kampeerplek. Inclusief hangmat. Dat ging echt te goed en te snel voor
scoutingbegrippen. Maar oke. Het staat nog steeds dus het zal per ongeluk helemaal helemaal perfect
gepioneerd zijn..tijd voor eten. Heerlijke knaks. Hmmmmm. Even uitbuiken en terrein verkennen. Al
gauw werden de krabben in de zee ontdekt. Erg leuk speelgoed voor de heren. Na deze zinvolle
middag besteding hebbeb we heerlijke macaroni gegeten. Bord op de schoot en eten maar. De
keuken was nog onder constructie..... het vijf uurtje werd een zes uurtje. Iedereen begon toch wel het
slaaptekort te merken. We hebben allemaal nog rond de stookplaats gehangen en naar slechte
moppen geluisterd. Sommigen konden het meteen al niet aan en gingen slapen. Al snel volgde de
rest. zelfs de diehards lagen er al vrij snel in volgens scoutingbegrippen. diepe rust bij de duuvels.
Wist u dat:
-Krabben niet zo snugger zijn en dezze dus makkelijk te vangen zijn.
-We 2 uur in de file zijn.
-Dat duitsers daardoor een heel apparte rijstijl hebben.
-Het opbouwen voor bepaalde mendsen snel ging, en andere liever de stoel opzochten.
-Juul en Don spatische trekjes hebben
-Michel al 3 keer gekotst heeft op 1 dag
-Dit jaar geen "reis poesjes" in de bus aanwezig waren .
-Jos meteen beet had met zn eerste aas
-Jos de held is van deense zee.
-Dat michel steeds zwart galiger word door de week.
-Dat hij nou al vind dat de meeste Duuvelstamleden de intelligentie hebben van een platgerede
eekhoorn.
-Dat hierdoor Pim en Michel het idee hebben dat ze echt te oud worden voor de duuvelstam.
8-8-2010 geschreven door Jessie
De dag bestond uit krabben vangen. Met stokjes visdraad en een aas eraan hebben de jongens 50
krabben gevangen. De helft hebben hun gekookt en opgegete. Sommige vonden het lekker en
anderen vonden het vies het smaakte naar modder sommigen waren hard. Al dit gebeuren stonk
zooooooooooo erg he. Echt bah. Nina heeft huisdiertjes gevangen. Dit waren zeesterren in alle
maten. Zeesterren zijn liief. Verder hebben we het terrein verkend. Het heeft ook nog geregend.
Maarten en jessie hebben tjaptjoi gemaakt voor het avondmaaltijd. Dit was goed te eten. Tegen de
klok van 20.30 zijn we naar het stadtje Kolding geweest. Onderweg flink muziek gedraaid in de

partybus met als chauffeuse nina. Hier heeft iedereen deense kroonen gepind. Daarna hebben we
gewandeld tot we een pub tegen kwamen. Viola's pub. Hier waren veel ouderen mensen. Gezelligheid
moet je zelf maken he.
Eenmaal terug op het kampterrein hebben we het kampvuur aangemaakt en flink gelachen tot in de
laatste uurtjes.
Wist u dat:
- We de vader van Dirk zijn tegengekomen in de kroeg.
- Dat de lampen in de Deense op de kop hingen
- Dat er weinig vlees in een krab zit
- Juul zoveel gezopen heeft dat hij geen "witt u datjes" meer weet
- Dat martijn een beunhaas is
- Dat er aanzet was voor meerdere progamma's
- het jammergenoeg alleen tot "aanzet" bleef
- Regen een goede rede is om naar de kroeg te gaan.
- Busjes slecht tegen drempels kunnen.
- Dat Nina hier op de slechte manier achter kwam.
- Jos meerdere mensen heel zenuwachtig maakte door hun te vertellen dat de koppakking kapot was.
9-8-2010 geschreven door Michel Groaf
Aangezien ik op kamp weinig behoefte heb aan het stevige typwerk zal het volgende verslag niet zo
lang (lees saai en langdradig)zijn. De dag begon met een kort bezoek aan de stad Kolding waar we bij
de lokale Apu (thank you....come again! voor de simpsonfans onder ons) peuken haalden en onze
euro's wisselden (de d in ding flof bips staat voor duitsland, ik zag het je denken). Eenmaal terug op
het kampterrein was het tijd voor ons dagelijks terugkerend middagprogramma: lamballen en
verveling. We rekenen 150 euro voor een hele week, wat wil je nou? Aangezien tijdens deze
middagen vaak spontaan het avondprogramma word bedacht en er een hoop inspiratieloze mensen
bij de stam zitten werd er s'avonds een soort van eo-versie van jackass uitgevoerd. Zo werd er een
doodsschommel gebouwd en raakte we bekend met het fenomeen dat naked indian guy heet. Ik zo
het graag aan jullie uitleggen maar het is in het belang van jullie moeders, zussen en dochters dat
deze verschijning niet de Deense grens passeert. Had ik trouwens al vermeld dat het avondeten deze
dag van geniale aard was en de gecombineerde kookkunsten van Jamie Oliver, Gordon Ramsay en
Herman den Blijker liet lijken op de smakeloze prut die in menig kantine word opgediend. Maar terug
naar de lijn van het verhaal; o nee, die ontbrak al vanaf het begin. Maak u niet druk, morgen dient zich
weer een andere schrijver aan (wiens literaire kunde niet verder rijkt dan; en toen...en toen...en toen)
en zal de structuur weer terugkeren. Voorlopig neem ik dus afscheid van jullie mijn fans, au
revoir!....(dat is frans voor tot ziens)
wist u dat:
- Dirk Newtons first law ondekte (zwaartekracht).
- dat er weer aanzet was voor meerdere progamma's
- het jammergenoeg weer alleen tot "aanzet" bleef
- Martijn nog steeds een beunhaas is.
- Nina zo moe was van de drukke dag van gister dat ze de halve dag geslapen heeft.
- De foerageerders zich haasten voor een diepvries die niet bestond.
- Iedereen vrij inspiratieloos is om "wist u datjes" te schrijven
10-8-2010 geschreven door Juul
Er waren eens twaalf kabouters aan het slapen in hun tentjes. Nadat de kabouterstaf inkopen had
gedaan stonden de overige megalame kabouters op. Deze schrokken zo van de windkracht 672. Na
twee dagen lamenteren kwamen de twee oudste kabouters met het idee om te gaan wandelen. Dus er
werd een mooie route uitgezet. Er de busjes werden volgestopt met 12 stinkende zwetende schaars
gedouchte kabouters.
Op naar de start van de wandelroute. Eenmaal aan het lopen in het wonderschone heuvellandschap
van denemarken ontstond er een splitsing in de groep. Kabouters jim nina jessie en maarten liepen in

de achterhoude op hun "eigen tempo". De voorhoede liep lekker door. Op de kaart leek het een kort
wandelroute, maar in het echt was het stijle stukken op en af. Ook ging kabouter opperboer paardjes,
koeien en kalfjes aaien. Hij haakte af op de stier met de bloeddoorlopende ogen. Ook huppelde hij
een kalfje achterna in de mais mrja zoals jullie weten zijn kabouters vrij klein en was de kalf zo weer
verdwenen in de mais. Maar deze kabouter hield zo van mais dat hij volle pulle in de mais sprintte.
Maarja zoals al eerder gezegd zijn kabouters vrij klein dus je kunt het al raden. Kabouter opperboer
ging keihard onderuit. Languit met zijn gezicht over de grond. Nadat we onverwacht bij het busje
aankwamen realiseerde wij ons dat we de fenomenle afstand van wortel9^15/999*1,521000/(544*8)=...km hebben gelopen. Daarna gingen de kabouters aan een big mac ofterwel EEN
gore bom calorieen waarvan de meeste mensen zouden denken dat ze sterven aan de heoveelheid
vet en calorien. Het is te vergelijken met een pakjeboter naar binnenstouwen en voor de nasmaak een
fles vloeibare bakolie erachteraan. Kortom voor de standaard obesitaskabouter een lekker hapje...
Hier in het wonderschone denemarken moet je betalen voor een beker deze kun je dan zelf vullel of
hervullen. Er waren zelfs barrigge aso kabouters die hun beker wel 4 keer vulden.
Weer terug naar het kampement voor het avondeten en de aanloop daartoe.
Eenmaal aangekomen verveelde een zekere kabouter baklap zich. Hij zag een olielamp op een
platvorm mega uber ver in het water. zoals jullie ondertussen wel zullen weten zij kabouters klein en is
de afstand die ze moeten zwemmen extra vermoeiend en lang. Na een helse strijd met het water
moest kabouter baklap weer terug dit keer met een olielamp die bijna even groot was als hijzelf. Op de
terugweg haalt hij zijn wijsteen open.(wijsteen zoals kabouter opperboer het noemt). Vetbebloed en
uitgeput op de kant aangekomen gaat hij spelen met zijn eigen bloed. Kabouter baklap schrijft eerst
zijn naam en daarna een duistere tekst als: I C dead p....
Nu denkt U waarom die puntjes. Nou omdat hij dankzij de goede hulp en het snelle kalme handelen
van enkele medekabouters op tijd bij het ziekenhuis aankwam. Kabouter baklap, wipneus en pim
moesten eerst frikkin lang wachten, maar gelukkig was er zoals ze dat in de kabouterwereld noemen
"een kleine schone" zuster. eindelijk geholpen door nog een andere wat oudere "kleine schone"
dokter. Kwam kabouter baklap naar buiten met drie hechtingen in zijn wijsteen. Dit is opzich al een
prestatie want probeer maar eens drie hechtingen te zetten in zo'n mini kabouterteen.
Na alweer een degelijk en lekker avondeten zaten de kabouters alweer aan het kampvuur.
Van de lamigheid en het ronduit klotevuur door de wind gingen alle kleine kabouters voor 1 uur
slapen.
En ze leefden nog lang en gelukkig.
Geschreven door juul peeters die vind dat dit verhaal verdomme vooraan in de verhalen van grimm
moet staan!
Wist u dat:
- Wind een goede motivatie is om vroeg te gaan slapen.
- Het enig voordeel is aan wind dat de muggen een vrije dag hebben
- Martijn een beunhaas is
- Terwijl ik dit type het gestopt is met waaien.
- Het nu pijpenstelen regent
- Sommige mensen het woord "fast" in het woord "fastfood restaurant" niet begrijpen.
- Nina zo bang is dat ze niet goed te eten krijgt dat ze haar enorme tas half vol gepropt heeft met
noodles.
- Nina en Jessie vrij goed kunnen maseren.
- Nogal wat duuvels hier misbruik van maken.
- Maarten graag met Nina wil rupsen.
- Don een cursus grafitie wil
- Denenmarken volgens sommige Duuvels ook "bergen" heeft
- Maarten aangerand is door Jos en Juul
- Denemarken lekkere zusters heeft
11-8-2010 geschreven door Luuk Weerens
Vandaag was de dag dat we zouden gaan zwemmen. Voordat dat echter kon gebeuren moest er
eerst nog fourage worden gedaan. Michel, Maarten en Jim stapten vol vertrouwen de Transit in en

toen zij in Kolding aankwamen om bij het VVV informatie in te winnen over het zwembad ging het fout.
Een Deen van rond de 80 kwam met zijn blauwe barrel onverwachts de parkeerplaats opdraaien
waarna een geluid volgde wat men uit kan spreken als 'Krrrrr' en daar zat een deuk in de Escort. Na
wat onverstaanbare woorden moest met handen en voeten het Europees schadeformulier ingevuld
worden, waar gek genoeg alleen de Nederlandse taal op staat. Gelukkig kwam een man helpen die
wel Engels kon zodat hij als tolk fungeerde.
Het autoverhaal is zo bijna afgerond, er is alleen wat blikschade op onze bus, echter was bij de
parkeerautomaat even vergeten dat het betaald parkeren was zodat er nog een parkeerboete bij
kwam.
Teruggekomen op het terrein was het ondertussen alweer 14.00u, de rest had nog niks uitgevoerd op
het terrein. Het was helaas wat laat om nog te gaan zwemmen, dus een aantal begon de tocht op
zoek naar een doosje. De applicatie van Geocaching gaf 3 doosjes op ons terrein aan. Met de GPS
op de telefoon werd de tocht naar het eerste doosje begonnen. Na een kwartier werd de speurtocht
opgegeven, maar een aantal fanatieke (en verveelde) stamleden gingen doorzoeken naar het tweede
doosje. Michel was de gelukkige vinder wat nieuwe motivatie gaf voor het laatste doosje. Deze lag niet
ver van de tweede af en na wat zoekwerk tussen bomen was Juul degene die het laatste doosje vond.
Volmaakt kwamen de speurders terug in het kamp.
's Avonds was het tijd voor de verrukkelijke barbeque waar het vlees in overvloed was. Het was zo erg
dat iedereen Dirk moest aanmoedigen om de laatste hamburger naar binnen te werken. Aangezien
deze laatst genoemde toch al dagelijks lijpe acties uithaalde moest dit deze avond ook weer
gebeuren. Toen de stenen waar het rooster van de barbeque op de grond lagen, riep iemand dat Dirk
wel even met zijn blote aasch erop kon zitten. Wat volgde was een serie van oppeppers en 'hulp' van
Pim en Michel wat resulteerde in een eerstegraads brandwond voor Dirk's kont. Pas toen er fanta die
direct begon te koken op de steen werd gegoten was duidelijk hoe heet de steen was. De hele actie is
overigens vastgelegd voor de Duuvelstam prive collectie 'Kin ut nog gekker!?!' video-opnames.
De verbrande billetjes moesten uiterraard worden gekoeld zoals elke befaamde EHBO'er weet, dit
keer in Dirk's stoeltje met bak water. Om de uitdrukking 'wie zijn billen brandt... juist ja' zo goed
mogelijk te bestrijden werd koste noch moeite gespaard om de zachte zitkussens ook hun comfort te
behouden. Een fijne aftersunbehandeling volgde en Dirk kon, al was het wel nog wat pijnlijk, weer
zitten.
Als afsluiter van de avond werd Kolding nog onveilig gemaakt. Alleen degene die last hadden van
kwaaltjes - hetzij misselijkheid, hetzij ouderdom - bleef achter. De pinten in de You Never Walk Alone
pub smaakten goed waarbij het einde van weer een kampdag in zicht was.
Wist u dat:
- Martijn een beunhaas is?
- Deens bier amper een schuimkraag heeft?
- Michel al bijna een relatie heeft met Femke van Triepels?
- Wij Triepels echt niet meer durven te bellen!
- Pim een ezeltje naar Horn meeneemt wat deel uitmaakt van het Geocaching spel?
- Dirk vind dat stenen heel warm kunnen worden
- Don en Nina samen heel moe waren
- Zij de hele dag samen in de tent hebben gelegen
- Een fort Escort in Denenmarken niet zo heel sterk is.
- Dirk de raarste ideeen krijgt na eten.
- Wie zn billen brand op de blaren moet zitten
- Een pakeer automaat betalen best handig is.
- Pakeerboetes in Denenmarken niet mals zijn.
- Don en Juul het gezicht hebben van een minderjarige.
- Hun gezicht hun verstand matched
- De barvrouw hier opgewonden van werd.
- Neefjes graag op elkaar plassen.
- Nina erg handig is met aftersun creme
- Dirks billen dit als een welkome verfrissing ervaarde.
12-8-2010 geschreven door Jim Evers

Vandaag is de dag dat we gaan zwemmen. Na het ontbijt vertrokken we naar het zwembad. Daar
aangekomen zag iedereen hoe groot het zwembad was. Het was rijk aan glijbanen, Sauna,
Bubbelbaden ed. Iedereen genoot van het zwemmen. Het belangrijkste was dat iedereen weer fris en
fruitig was. Het populairste was de glijbaan der vernieling, deze maakte ontverwachte wendigen en het
kon niet steiler gaan. Nadat iedereen uitgezwommmen was gingen we in het overdekte centrum
speelautomaten bespelen. Iedereen was weer even kleuter. Erna vertrokken terug naar het
kampterrein waar een heerlijke maaltijd werd bereid. De avond werd gezellig afgesloten met een
groots kampvuur.
Wist u dat:
- Martijn een beunhaas is.
- Het zwembad "spot goeiekoop" was
- Dit maar een lullige €26,- pp kosten.
- Onze penningmeester dhrgroaf hier zeer blij mee was.
- Don bang was voor water.
- Don spijt had dat hij zijn verrekijker niet bij had.
- De noodles weer heerlijk waren.
13-8-2010 geschreven door Maarten van Heel
het is alweer de een na laatste dag van ons voortreffelijke kamp. De dag begon vroeg, eerst het
opruimen en gedeeltelijk afbreken van het kampterrein, daarna hadden we een klein rust momentje
waarna we met zijn alle in de busjes stapte en naar de pitoreske stad Odense vertrokken. Daar
aangekomen hebben we de busjes geparkeerd en wat geld bij elkaargeschraapt om de parkeer
automaat te betalen. In de stad hebben we lekker wat rondgelopen, gewinkeld en op een terrasje
gezeten. Uiteindelijk waren we allemaal op en zijn we terug gegaan naar Kolding om daar een lekkere
maaltijd te nuttige bij een 'lokale' pizzaria. Met de buik vol zijn we 50 meter verder in de lokale engelse
pub weer beland. Het bier vloeide bij sommige zeer rijkelijk uit eindelijk waren we om 22:00u weer
terug op het kampterrein, daar braken de emotionele momenten aan. Jim begon met een speach voor
Pim en Michel, de tranen vloeide rijkelijk. Uiteindelijk ligt er iedereen nu vroeg in want morgen is het
vroeg dag.
Wist u dat:
- Martijn een beunhaas is.
- Wij mede door het zwembad geweldig uit eten zijn geweest in een tent die verdacht veel naar
knoflook rook.
- Er onnatuurlijk veel blonde dames rond liepen.
- Wij hier geen problemen mee hadden.
- Dirk het moto "Douche is voor viezerikken" iets te veel door dreef.
- Dirk zijn tentgenoten erg aantrekkelijk vond
- Michel goed iteliaans spreekt.
- Dit best handig was om flyeraars af te wimpellen.
- H&M in Odens geen Heren afdeling heeft.
- Alleen Jim hier psychische problemen aan heeft over heeft gehouden.
- Michel en Martijn een diepgaand gesprek hebben gehad over landbouwsubsidies.
- Dit werkelijk niemand anders dit boeide.
- Wij met 12 man in een bever tent gepropt hebben gelegen
- Dit voor sommige mensen niet zo comfortabel was als ze gewend zijn.
Omdat Michel en Pim dit Jaar hun laatste kamp beleefden schrijven zij het slot stuk van deze reeks
van boeiende, onzinnige en soms langdradige verslagen
Geschreven door Dhr Michel Groaf.
Geachte fans, na veler verzoek heb ik de pen weer opgepakt. Op de laatste dag is het altijd tijd voor
enige bezinning en reflectie. Helemaal als het je laatste kamp bij de stam is. Na vele jaren van
verspilde vrijdagen maar vooral een hoop lol kijk ik dan ook met plezier terug. Wat me de laatste week
vooral is opgevallen is hoe relevant scouting, ook voor de oudere jongeren nog is. Het bloed begint
me weer te koken als een groot deel enthousiaster wordt van de mcdonalds dan van een stuk
prachtige natuur 900 km van huis. Misschien dan toch een kwestie van leeftijdsverschil. Maar genoeg

serieuze praat voor vandaag, aangezien jullie natuurlijk zitten te wachten op wederom een literair
hoogstandje van mijn kant. Ik heb als opdracht gekregen de week door te nemen en onder het motto
je had er zelf bij moeten zijn zal ik dit niet al te uitgebreid doen. Dat de week voor een groot deel uit
lamballen bestond maakt het mij iets makkelijker om het kort te houden. Zo raakten we bekend met
het fenomeen naked indian guy (jullie horen er binnenkort vast meer over), leerden we een dag
voordat we gingen eindelijk fatsoenlijk kronen naar euro's omrekenen(conclusie: kronen zijn geen drol
waard) en kwamen we erachter dat de meeste duuvelstamleden hebben leren begroten in
griekenland. Toch heb ik tot slot goede hoop voor de stam in de toekomst. Ik zit momenteel met robert
kennedy's hoop in bange dagen op het terras,het gaat helemaal goed komen. Pa gedinsk....(dat is
Deens voor tot ziens)
Geschreven door dhr. Pim van Heeswijk
Deze laatste week ben ik zo langzamerhand toch op mijn mening terug gekomen. Ik word namelijk
echt te oud voor die puinhoop. Deze week heeft het fenomeen "the naked indian guy" het voor elkaar
gekregen om alle gestoorde acties die ik ooit heb mee gemaakt bij de scouting binnen 3 dagen te
overtreffen en deze teniet te doen.
Verder was de hike vergeleken met vorig jaar fantasties uit gepakt, wat alleen vrij jammer is, is dat de
stam waarschijnlijk alles verleert is wat ze ooit bij de verkenners of gidsen hebben geleert. DE
VERKENNER/GIDSEN LOPEN NAMELIJK IN HET ZELFDE TERREIN DE DUBBELLE AFSTAND.
Maar genoeg negatief geneuzel de stam blijft een geweldige groep mensen. Waar ik met veel plezier
bij heb mogen horen.
De laatste dag van het kamp verliep eigenlijk vrij standaard veel te vroeg vertrekken, opruimen op het
scouting gebouw. En daarna met de echte "die hards" naar WATJE. Dus voor degene die nog hier
zitten zeg ik we drinken er nog een paar en voor die andere lamballen prettige vakantie slaap lekker
en tot vrijdag!
Wist u dat:
- Martijn waarschijnlijk altijd een beunhaas zal blijven.
- De busjes in tegenstelling tot wat we vorig jaar dachten toch een max snelheid hebben van 180km
per uur
- Duitsers het woord anticipatie niet in hun woorden boek hebben staan
- Michel de kotskoning van het kamp is.
- Nederlands bier vertrouwd goed smaakt.
- De wekker vanmorgen wel heel vroeg ging.
- Dit voor de oudste van ons nogal zwaar viel.
- Juul a.k.a. Kat en Don a.k.a. The perverd broertjes zijn.

