Rowans
Zomerkamp 9 t/m 16 juli
Zaterdag 9 juli 2011
Beste lezers.
Het kamp begon al vroeg om 6 uur was de aanvang, sommige namen dat van harte
zoals Bart.
De spullen waren gister in de bus gezet, de andere werden die vroege brakken
morgen erin gezet. Om half 7 vertrokken we, dit keer gingen ongeveer 287 km zo ver
dan vorig jaar.
In bus Michel zaten Stijn, Martijn, Igor, Bas, Alexander en Sjoerd. In bus Real zaten
Luc, Joris, Bart, Jorrit, Pieke en Guus. De muziek werd al snel gefikst in de bus van
Real. Afwisselend van Dance tot rock. Het gerucht ging rond dat ze in de bus van
Michel alleen Rammstein muziek luisterde.
Na 200-300 km was de eerste stop, even de benen strekken, dan weer verder.
Mensen vielen in slaap en daar werden ook foto’s van gemaakt, ook kwamen we
verschillende mensen tegen zo werd het voor sommige al gauw file flirten.
De sfeer in de bus zat er goed in!
Om 12:00 zaten we op de helft en werd er weer even gestopt. Mensen consumeerde
hun eten tijdens de stop, en sommige wilden tabak kopen maar in Duitsland is dit
18+ dat was zonde voor ze. Na de stop ging de reis verder naar Mattsee, de
uiteindelijke stop.
Mensen in andere auto’s keken ons raar aan, dat is niet gek met Pieke in de bus.
Zo’n 100 km van Mattsee gingen we tanken, hier hadden we een meevaller in het
geld want we kwamen erachter dat de bussen 1/11 liepen.
We reden verder en bij aankomst was dat fucking vet!
Spullen werden uitgeladen en de tenten werden opgezet. Het was te warm om nog
de keuken te bouwen, dit werd de volgende dag gedaan.
We hadden besloten om in het meer te gaan zwemmen, dat was zeer verkoelend. In
de tussen tijd werd het eten gemaakt (knakworst en tomatensoep). We hadden het
vuur aangemaakt en gingen even later naar een winkeltje om flessen bier in te slaan
Met 16 halve liters zaten we aan het vuur.
Er werd gewaarschuwd voor storm, kilometers verderop zagen we de onweer al
aankomen. Toen we de harde wind zagen, broken we de tarp maar af en maakte we
het vuur helemaal uit. De onweer was er al vrij snel maar we lagen al in de tenten.
Iedereen viel in slaap zzz..
Zondag 10 juli 2011
Lief dagboek, goedemorgen! Om half 9 was iedereen op, we moesten de keuken
gaan maken. De palen werden gehaald daar werd de driepoot van gemaakt. Maar
eerst werd er nog primitief gegeten. De keuken begon er al goed uit te zien.
De tafelplanken werden gepakt maar deze werden al gauw weg gehaald door die
vuile Ostenrijkers. Alles werd na wens ingericht.

Op de planning stond kanoën, meer eerst werd er nog wat gegeten. Na het eten
gingen sommige nog even zwemmen en anderen gingen het ‘terreintje’ afmaken.
De tijd vliegt dus gingen we al gauw naar de kano’s, na dat we fout gereden hadden
waren we er eindelijk.
Na wat uitleg werden de kano’s in het water gedropt. Al snel ging de groep van Luc,
Bart, Bas en Guus voorop. Joris, Pieke, Alexander en Igor raakte achter. Na minder
dan een uur waren de meeste het al moe om door te kanoën. Gelukkig was niemand
omgeslagen ‘legendarisch’.
Rond half 6 waren we er wel klaar mee. Alle spullen werden ingeleverd en we reden
weer terug naar het terrein.
Joris en Pieke gingen koken, dat ging ze niet al te goed af. Uiteindelijk kregen we
bami met saté stokjes, wel lekker. Onder het eten vroegen de Eindhovenaren of we
vanavond bij het provisorische vuur kwamen zitten. Na het eten moesten Sjoerd en
Alexander afwassen en de rest moest opruimen.
In de verte zagen we de storm alweer opkomen, hij was weer net zo snel hier als
gisteren. Het zeil van de overburen waaide nog al dus die hadden we geholpen met
het goed vast te maken maar ons eigen zeil was ook aan het scheuren
Het onweerde en de regen viel met bakken uit de hemel, gelukkig zat iedereen al in
hun eigen tenten.
Het tentje van Joris, Luc en Guus liep schade op maar dit kon gerepareerd worden,
verder had alles het gered (op het zeil na). Toen de storm over getrokken was gingen
we naar het berghutje, hier werd gezongen en gepraat met verschillende landen (en
met de eindhovenaren) apart geval.
Om 00:00 uur ging iedereen hun nest in. Welterusten!
Maandag 11 juli 2011
Goedemorgen! Om 9 uur stonden we fris en fruitig op. De storm had een ravage
aangericht. Het afval wat verspreid was over het terrein werd opgeruimd. Daarna
gingen we eten, Michel had de harde broodjes al gehaald.
Er kwam een man aan die vroeg als we de wc konden ruilen voor het poetsen van de
hokken. Dat was oké dus werd er gepoetst. Na 1,5 uur was het poetsen klaar. Toen
werd er opgeruimd en reden we naar Salzburg. Het was een mooie stad maar wel
klein en anders dan verwacht. Om half 5 reden we weer terug, in de bus van real
was het gezellig met de muziek. Er werd onderweg nog inkopen gedaan daarna werd
er terug gereden naar het terrein.
De meeste gingen zwemmen andere maakten vuur of gingen koken of een
kampverslag maken of of of …
Een paar uurtjes later werden er hamburgers, aardappelen en erwten met worteltjes
gegeten. Na het eten gingen we bij het vuur zitten waar ook nog wat Brabanders bij
kwamen zitten maar het werd dit keer niet te laat. De dag erna gingen we Kanyon.
Welterusten
Dinsdag 12 juli 2011
Goedemorguh, poeh poeh wat moesten we alweer vroeg opstaan. Half 8 zaten we
allemaal aan tafel. Er werd flink door gegeten wel 3 broodjes per persoon! Om half 9
vertrokken we naar het canyoing. Om half 10 waren we al daar en om 10 uur deden
we onze wetsuits aan. Pieke zei: I’m to sexy for this suite.
Er werd nog wat gelachen maar uiteindelijk begon toch echt de wandeltocht.

Na wat lastige obstakels kwam de eerste sprong, deze werd the Heart Attack
genoemd, we snapte al snel waarom deze zo genoemd werd. Na wat gelopen,
gezwommen en gesprongen te hebben kwamen we op een plaats aan waar je kon
abseilen, we moesten omhoog klimmen en toen eraf springen, fucking vet!
Je kwam onderweg veel oud ijzer (oah iezer!) tegen van een treinspoor of van een
autowrak. Men zei dat de man van het wrak nog in leven was. Wir haben viel spaβ
gehatted. Toen terug en snel wat eten.
Er moesten weer verschillende dingen uitgevoerd worden zoals hout gehakt,
gezwommen en andere activiteiten. Vooral het zwemmen was voor sommige pijnlijk,
Joris, Bart en Guus waren naar de overkant van het meer gezwommen. Toen ze
daar eenmaal aan land kwamen, kwamen er duizenden dassen een kijkje nemen.
Snel terug gerent in het water al hielp dat niet veel. Joris rende door naar de weg en
Bart en Guus later na. Ze waren veilig om het meer heengelopen terug naar het
terrein. Ze waren lichtgewond
Toen ze terug waren werden er gebakken aardappeltjes met vissticks gekookt
(heerlijk).
Bij het vuur werd er genoten van een lekker biertje en wat gepraat. 2 meiden van
Eindhoven mengde zich bij de groep. Om half 1 werd er naar de tenten gegaan en
geslapen. Gute nacht!
Woensdag 13 juli 2011
Goede morguh! Om half 9 was iedereen op. De sfeer zat er niet echt goed in.
De broodjes werden gesmeerd en de hike werd voorbereid (na besluit dan).
We werden gedropt in Steindorf, de sfeer trok al aan. De bergklim was voor sommige
zwaar maar voor de meeste de moeite waard. Na een bier/ fris stop liepen we verder.
Op een begeven moment dachten we een afkorting gevonden te hebben, later bleek
dat we omgelopen hadden. Liepen we langs een bijenkas!
We hadden de muziek aan en maakte een korte eet stop. De broodjes waren op en
er werd weer verder gelopen. Na een paar stoppen kwamen we weer terug op het
kampterrein. Het was al 11.00 uur dus werd er gelijk gekookt. We kregen dit keer rijst
met .. en zoetzure saus, lekkar. ’s Avonds werd er nog af gewassen en bij het vuur
gezeten. Na dit gedaan te hebben gingen we naar onze tenten en slapen. Sleep well!
Donderdag 14 juli 2011
Hallo, het was half 10. De broodjes werden gehaald en iedereen begon langzaam op
te staan. Michel en Real gingen vragen of het programma van de dag doorging, dit
bleek echter niet zo te zijn. Het programma was al vol geboekt! Touwklimmen…
We wilden naar een 14km lange rodel baan. Broodjes gepakt en onderweg wat
voorbereid. 91km verder waren we er! Althans dat dachten we.. Er bleken 2
Neuerkirchen te zijn. Daarom hadden we daar maar wat gegeten, en we zijn toen
weer omgedraaid. En weer 91km terug gereden. Sommige gingen het vuur maken en
andere gingen voetballen. De voetballers spelen op een begeven moment tegen de
eindhovenaars. VC Horn – VC Eindhoven, de uiteindelijke stand was 10-4, het
voordeel van het zuiden zeggen we dan. Na het voetbal gingen we heerlijk eten,
pannenkoeken met verschillende mogelijkheden zoals met poedersuiker, stroop,
kaas, vlees alles was mogelijk! Na het eten moest er worden af gewassen, niet de
makkelijkste klus.

Na de afwas werd er nog wat aan het vuur gezeten. Er werd bekend gemaakt dat we
een avondprogramma kregen. HUNT!
Maar dan met verschillende groepen zoals de Oostenrijkers en de Eindhovenaren. Er
werden groepen gemaakt met ieder 5 personen die 5 dingen moesten meenemen
een 2 meter paal, 2 eieren, de kaart kwak mayonaise en 2 perziken. De competitie
zat erin (uiteindelijk won het team van Luuk, Costijn, Maurits, Bart en Guus. Voor de
laatste groep was er een troostprijs, ‘een bonus pakket’. Groep 5 eindigde als laatste
hier zaten Joris, Igor, Bas en Pieke in, en zoals Pieke het zegt: 2 Oostenrijkers. Het
was half 4 en er werden worstjes gebakken en bier gedronken. Om 5 uur was het
toch eindelijk bedtijd, welterusten!
Vrijdag 15 juli 2011
Goedemiddag (bijna dan). Om 11 uur stonden de eerste op en om half 12 was
iedereen op. De broodjes lagen al klaar voor de hongerige morgen. Na het eten werd
er nog even gezeten, nu moest het opruimen beginnen. Men begon met de tassen
en toen de tenten, langzaam werd alles afgebroken. Hierna werd alles ingeladen
behalve de kussens want daar moest nog een nacht op geslapen worden.
Zaterdag 16 juli 2011
Om half 6 stonden we op, niet iedereen had het daar zo makkelijk mee. Om half 7
reden we alweer aan naar Horn. Vele vielen al snel in slaap door de rustige muziek.
Na een paar stops waren we er al. De terug reis was gezellig! Toen we eenmaal
terug waren hebben we de tenten uit gehangen en alles af gewassen. Er werd erna
nog wat dingen besproken en het kamp werd afgesloten. Het was een leuk
zomerkamp met misschien af en toe veel stress en strijd maar dit is toch al op al
allemaal goed gekomen!
Dit was het zomerkamp van 2011 in Mattsee

