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Vrijdag 

Lieve, lieve mensen, geloof het of niet maar de rowans en de sherpa’s zijn dit voorjaar samen op 
weekendkamp gegaan. Nadat bij het laatste gezamenlijke weekendkamp van de rowans en sherpa’s 
vele mensen vermist zijn geraakt (u kent dit verhaal vast nog wel, in Horn en omstreken noemen ze 
“dit het “ Jan van de Kelder-weekend”)en pas enkele jaren weer opdoken op de vreemdste plekken en 
beroepen zoals geitenherder in Griekenland, Wasbeer- inseminator in Canada en 
autobandventieldopjesreperateuropleidingarchivistensupervisorassisente in Roggel. Gelukkig waren 
de stafleden dit maal meer dan voorbereid en kon op de vrijdagavond op het HK (HoofdKwartier niet 
HoerenKeet) het kamp beginnen. 

 
Alle explo’s werden als gropejes verdeeld in de mooie bolides (auto’s) van de stafleden. Vanuit Horn 
zouden ze geblinddoekt naar een onbekende locatie gebracht worden in een omgeving waarin de tijd 
langzamer verloopt dan in de rest van de wereld. Miami Vice en Magnum P.I. zijn daar nog steeds de 
meest bekeken tv-programma’s, Prins Bernard had nog geen buitenechtelijke kinderen en Mart 
Smeets heeft daar nog werkelijk iets te melden. Nadat de explo’s in groepjes in de omgeving van 
Tegelen gedropt werden was het de bedoeling dat zij via een cryptische boodschap de eerste post 
zouden vinden. Op de eerste post van de tocht zouden ze een aantal spullen meekrijgen zoals een 
kwak mayonaise in de hand, een 2 meter-paal en een gesigneerde plaat van Boney M. die ze konden 
verliezen in de daaropvolgende Hunt zodra ze gepakt worden. Niet elk groepje kwam op tijd aan op de 
eerste post waardoor we gedwongen werden onze toevlucht in een caféte nemen. De beste café-
eigenaar draaide in het korte uurtje dat we daar waren zo’n grote omzet dat hij inmiddels op Tahiti 
aan het rentenieren is. Gelukkig kon uiteindelijke iedereen het cafe, correctie: de eerste post vinden. 

 
Alle (nog enthousiaste) groepjes kregen hun spullen (waaronder ook Boney M. Haarlokken) en de 
Hunt begon. De epxplostaf had de medewerking van een aantal medeleiders gevraagd (Maurice de 
Serriere du ichbinneetvet van de kaki-blousen, Roy, Marco, Vicky, Diana en Manou oet remunj van de 
groene blousen) die met veel plezier de expo’s als aangeschoten wild opjaagde. Sommige van hen 
begonnen zelfs te schuimbekken bij deze jacht en de explostaf maakte zich daarover een beetje 
zorgen. Tijdens deze bloedserieuze Hunt werd het kampterrein door Joep en Sam al gedeeltelijk 
opgezet, en aangezien de weergoden ons niet goed gezind waren, waren er twee zeiltjes op 
gespannen waar daaronder de klaptafels en banken werden neergezet. Er was zelfs nog tijd om een 
tent (de BEFAAMDE Bever-tent) voor de begeleiding op te zetten. 

 
Rond een uur of 1 begonnen de eerste groepjes op het kampterrein binnen te druppelen en was er 
inmiddels al een gezellig kampvuur gecreëerd. De Graffenwalder blikken waren voor sommige 
rowans een doorn in het oog aangezien deze jongens alfa kwaliteitsbier gewend waren. Desondanks 
werd er vrolijk gedronken, hard gezongen, en veel gelachen. Voor de ouders die dit verhaal lezen en 
nu al een wenkbrauw omhoogtrekken naar de bierverwijzingen, (ik heb ze voor het gemak al 
dikgedrukt gemaakt ik kan eerlijk tegen u zijn, de bierkwitanties waren allemaal in het redelijke voor 
elk persoon en degene die toch te veel gedronken had hebben we nog die avond met de auto naar 
huis gestuurd. Onverantwoordelijk drinkgedrag is onacceptabel in een scoutinggroep. Dit 
ISpedagogisch aangetoond! En aangezien ik een avondopleiding van 3 dagen doorlopen heb weet ik 
daar alles van. Maar weer terug naar het verhaal, de vrijdag avond werd nog laat en erg gezellig. 
Helaas beseften sommige explo’s dat er ook nog tentjes opgezet moesten worden wat dan ook in de 
nachtelijke duisternis vakkundig gedaan werd. Een paar aardige rowans hebben zelfs uit eigen wil de 
sherpa’s geholpen hun tentjes op te zetten. Menig staflid pinkte daarbij een traantje weg. Uiteindelijk 
kroop iedereen de slaapzak in en werden de oogjes gesloten, behalve die van Gandalf, want zoals we 
in LOTR: Return of the King zagen slaapt die met zijn ogen open. 
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Zaterdag 

Om 8:00 ging de wekker want ook als het de avond van te voren laat is geworden staan we op tijd op. 
Nadat de sherpa’s klaar waren met het aanbrengen van één of meerdere lagen make-up werd er 
begonnen aan een koninklijk ontbijt bestaande uit ei met spek gemaakt door MasterChef Real en 
Terminatrix Daphne. Na dit overheerlijke ontbijt werden dezelfde groepjes van gisteravond op weg 
gestuurd naar het zwembad. De explo-staf had in hun oneindige wijsheid al aangevoeld dat we dit 
weekend slecht weer zouden hebben, daarom leek hen een spetterende middag in het subtropische 
zwembad van Baarlo wel een welkome afwisseling. Ondertussen reden Daphne en Sam even teug 
naar het Horn om wat droog hout en een badpak te gaan halen. De explo´s waren ondertussen al 
aangelopen naar het zwembad. Alle groepjes staken met het veer over en kwamen allemaal tegelijk 
aan bij het zwembad. 

 
Nu even Staccato. Zwembad-betalen-omkleden-zwemmen-sauna-flauwvallen-kuiten in het water- 
truitje van zusje aandoen-keilang wachten bij de frituur-weer zwemmen- douchen- omkleden-buiten 
sigaretje roken-telefoon van Real kapot- in auto stappen- terug rijden naar kampterrein. Ja mensen 
zoals u kunt lezen was het een erg leuke middag. 

 
Op het kampterrein werden de voorbereidingen voor het avondeten getroffen, het avondeten werd 
bereid door Stijn, Marijke, Guus en Boevers. Ondertussen waren de rest van de dames en heren 
andere klusjes aan het doen zoals hout hakken, tafels en banken recht zetten en sjaele zeiver aant 
verkopen voor €2,- per kilo. Joris wilde perse een kampvuur en is daar ook aan begonnen waar wat 
later een zeer goede zet bleek te zijn aangezien we vanaf een uur of 6 alleen maar regen zouden 
krijgen. Tijdens de voorbereidingen van het eten werd er veel gelachen om en met elkaar. Toen kwam 
het overheerlijke avondeten eraan, een perfecte delicate mix van pastasaus en pasta. Mmhh wat 
hebben we gesmikkeld, jammie jammie.Helaas brengt koken altijd een groot universeel nadeel mee: 
De afwas. Na een Mortal Kombat-achtige competitie werd er duidelijk wie de afwas zou doen. Bas-die-
altijd-klaagt, Sjors, Shelley en Tedje begonnen aan deze onmenselijke klus en zijn daarin geestelijk en 
lichamelijk vele jaren ouder in geworden. De afwas was zo goed dat we het de dag erna weer 
moesten doen, zodat we de herinnering eraan betere konden vasthouden. 

 
Voor de avonduren stonden nog verschillende activiteiten gepland. Elk groepje had iets leuks bedacht 
voor bij het kampvuur. Helaas gooide het weer roet in het eten. Met behulp van een zeef hebben we 
de meeste roet weer kunnen verwijderen, alleen de bovenste laag van het eten had een licht-grijze 
kleur wat er niet zo smakelijk uitzag. Daarom zijn we stenen tegen het weer gaan gooien en hebben 
we zijn zak met roet afgepakt. De activiteiten gingen helaas niet door wegens het voorgenoemde 
weer. Er werd zelf nog in blinde paniek 2 zeilen gespannen zodat we toch een beetje droog zaten. De 
avond werd er gelukkig niet minder leuk op, er werd wederom veel gelachten. We kwamen erachter 
dat Bo erg creatief kan zijn met een gele paraplu. We hebben dingen gezien die niemand van haar 
verwacht had en we hebben er allemaal van genoten. Aangezien sommige onder u de verkeerde 
insinuatie hierbij gebruikt zal ik het even verder toelichten. Bo deed typetjes na waarbij ze tussendoor 
de paraplu gebruikte om zich voor te bereiden op haar volgende act. Het werd nog leuk maar wel wat 
minder laat dan de vrijdagavond en we kropen weer allemaal onze slaapzak in. 

 
Zondag 

Zondag is zoals altijd op een kamp de opruim en afbreek dag. Na een stevig ontbijt, begonnen we 
samen alles af te breken, op te ruimen en schoon te maken, sommige deden dat ook in deze volgorde 
wat helaas niet zo handig was. In het laatste half uurtje dat we nog op het kampterrein waren hebben 
we nog een leuke groepsfoto gemaakt. Via een tripod en een timer op de camera was het zelfs 
mogelijk dat iedereen op de foto kon staan zonder dat er gebruik moest worden gemaakt van een 
photoshopdrama. De beheerder kwam nog even langs en vergewiste zich dat het kampterrein in 
goede staat achter bleef. Hij gaf zelfs nog een high-five en een box om zijn waardering uit te drukken. 



 
Na een korte terugtocht met de auto’s hebben we samen alle spullen bij het HK opgeruimd en het 
weekendkamp afgesloten. Dank jullie allemaal voor het leuke en gezellige weekend, mijn geest kan 
nu eindelijk rust vinden nu de schande van het beruchte Jan van de Kelder –weekend eindelijk 
vergeten kan worden 

 
Jan van de K. 

 
Wist u dat:? 

- Sjors zaterdagvond een carrière als houthakker overwoog? 
- Sherpa’s ook met een rugzak kunnen lopen? 
- Dat als zij het zwaar krijgen de rowans hun graag ondersteunen? 
- Dit is een veelvoorkomende psychologisch effect is 
- Daphne op ma Flodder lijkt als ze een sigaar rookt 
- Bas dit weekend relatief weinig geklaagd heeft? 
- Dit misschien omdat hij zijn klaag-agressie op een boom kwijt kon? 
- Hij niet een bijl gebruikte maar gewoonweg de boom omver geklaagd heeft? 
- Jenny houdt van hakken? 
- Ze is ook opgegroeid met Gabberpiet en Hakkuh-Bar 
- Fleur een lieve aardige en meelevende meid is? 
- Iedereen die dit niet met haar eens is hard geknepen wordt? 
- Marijke een echt keukenprinses is? 
- Stijn wel deed dat hij de leiding over het koken had maar de rest weet wel beter Stijn. 
- Dana, Shelley en Tedje zich erg goed vermaakt hebben? 
- Twee van hun het zelfs zo leuk o kamp vonden zat ze er flauw van vielen? 
- Zij daarnaast de chilste slaaptent hadden namelijk de Vaude? 
- De staf toch een nog chillere tent had? 
- Sam Jim heeft moeten bellen voor instructies om de Heilige Bever-tent op te zetten 
- Sam er geen hol van de tent begreep en daarom maar grondpennen in de palen van de tent stak 
- Dit schijnbaar ook zo hoorde 
- Luc zeer blij was met zijn groepje 
- Hij ze ook letterlijk door weer en wind heeft getrokken 
- Martijn een leuk kamp heeft gehad? 
- God mag weten waarom. 
- Joep vindt dat Sam te veel rookt. 
- Hij daarom vrijdagavond Sam zijn sjek heeft verstopt 
- Flauw Joep, heel flauw 
- Alex scouting leuk vindt? 
- Alex lacht de hele tijd en maakt bij elke vraag een verdwaasde oogopslag die schijnbaar toch 
geïnterpreteerd als plezier kan worden 
- Real de Pater Familias van het kamp was? 
- Niet alleen door zijn ervaring, leeftijd en kennis maar omdat hij een post-HBO’er is en momenteel 
(nog wel|) de hoogst opgeleide man van scouting. 
- Michel G. en Sam E. zijn de minuten al af aan het tellen. 
- Bo zeer creatief is en later een groot actrice kan worden? 
- Harder mama, harder 
- Daniella een aardige meid is? 
- Ja hoor, echt waar, deze keer weet ik geen snedige opmerking te verzinnen 
- Wat is de overeenkomst tussen Stalin, Mussolini en Jim? 
- Ze kunnen alle drie niet (meer) rijden 
- Bart Nijkens een aardige jongen is? 
- Die profiteert waar het maar kan en als op eigenwijs zijn een subsidie stond dan was hij een rijk, rijk 
man geweest. 
- Igor zeer goed is in het vasthouden van paraplu’s? 
- Sterker nog Igor van nu Kalawan, Lord of Umbrella’s heet? Al Hail Kalawan! 
- Martijn dit weekend weer vlees heeft gegeten? Hij daar weer erg van genoten heeft. 
- Jenny niet bang is voor regen? 



- De regen wel Jenny vreest? En niet alleen de regen 
- Joris van vuur maken houdt? 
- Ja, echt waar 
- Stijn van volleyballen houdt? Dat we dat in het zwembad terug konden zien? 
- Jammer Stijn, echt heel erg jammer 
- Als je Igor zijn naam omdraait hij dan Rogi heet? 
- De geest van Jan van de Kelder nu eindelijk rust heeft? 
- We dadelijk weer samen op weekendkamp gaan en dan wel op RSW 2012!!!! 
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