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Weekendkamp 15, 16 & 17 november 

2019 te Neerharen (B) 

15,16 & 17 november zijn de verkenners van Scouting Horn op najaarskamp 

geweest. Ditmaal wederom op een nieuw terrein waar wij als Verkennersstaf 

nog niet bekent mee waren. Het lag namelijk in Neerharen, net over de 

Nederlandse grens. In het buitengebied van dit dorpje lag het kampterrein Sint 

– Lambertus, naast een zeer lux hotel.  

Ook was dit een weekendkamp, waar ons onverwacht nog veel te wachten stond… 

Vrijdag 

De vrijdagavond begon zoals gewoonlijk met het verzamelen op het HK. Uiterlijk 19:30 was iedereen 

aanwezig en kon er vertrokken worden. Echter, daar ging het eigenlijk al mis qua vervoer. Op dat 

moment kwamen we tot onze verbazing erachter dat we met 17 in totaal op kamp gingen! Een foutje 

is de administratie van de Verkennersstaf… Gelukkig, hielp een ouder ons dan ook snel de brand uit 

(nog bedankt daarvoor!). Er kon vertrokken worden naar België! De rit was zo`n 45 minuten lang tot 

aan de dropplek. Vanaf hier vertrokken de Verkenners, met 

opvallende kledij, richting het kampterrein. Het was zo`n 

5km lopen, en eigenlijk kon er niet veel misgaan aangezien 

het een rechte weg was. Ondertussen kwam de staf op het 

kampterrein aan, en verzorgde ze voor een heerlijk warm 

vuurtje met wat lekkernijen, en werd alles klaar gelegd 

voordat de Verkenners aankwamen. Bij aankomst werden de 

regels even duidelijk aangescherpt en vervolgens kon 

iedereen zijn slaapplek gereed maken. Vervolgens werd er 

gezellig bij het kampvuur gezeten met een broodje frikandel 

en wat te drinken. Rond 23:30 ging iedereen langzaam naar 

bed.  

Zaterdag 

De zaterdagochtend begon vrij vroeg. Sommige konden het 

zelfs niet laten om tot wel 04:00 op/wakker te blijven. We 

zagen dan ook diverse kleine oogjes… Om de Verkenners te 

stimuleren in het avontuur wat nog moest komen, 

bereiden we ze dan ook graag voor met een stevig ontbijt 

voor. Bijna traditiegetrouw kun je haast zeggen, met bacon 

en eieren natuurlijk! Na het rijkelijk belegde ontbijt werd 

de afwas gedaan en afgeruimd. Ondertussen werden er 

kleine voorbereidingen getroffen voor de tocht die er 

gelopen ging worden. Deze tocht, die praktisch het volgen 

van de bordjes was, was het dagprogramma van onze 

Verkenners. Bij het opstellen en het officieel openen van 
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het kamp, werden er groepjes gemaakt voor het bewandelen 

van deze tocht. Het werden 3 groepjes die elkaar zouden 

moesten gaan helpen tot het bittere einde! Want er stond 

een bijzondere prijs tegenover deze tocht. Het was namelijk 

als volgt: 

De nummer 1 kreeg een volledig verzorgde maaltijd door 

Joris die bestond uit als voorgerecht een tomatensoep, 

vervolgens het hoofdgerecht uit gebakken krieltjes, schnitzel 

en een groentemix van diverse groenten en als toetje een 

eigen pakje chocolade of vanillevla. 

De nummer 2 moest zelf koken en kregen soep uit een pak, met als hoofdgerecht macaroni (met 

rundvlees, groenten en tomatensaus) en als toetje pudding (chocolade en vanille) uit een pak. 

De nummer 3 kreeg basis voor de tomatensoep, die ze vervolgens zelf moesten maken. Aardappelen 

die nog geschild en gekookt diende te worden. Sperziebonen die ook zelf gesneden en gekookt 

diende te worden en yoghurt als toetje. 

 Zoals jullie misschien al lezen, zien jullie dat er dus veel te winnen was. Dit 

lieten velen dan ook niet liggen, en er werd met volle moed de tocht gelopen. 

In totaal waren er zo`n drietal posten. Bij iedere post waren er punten te 

verdienen. Met name op snelheid was er veel te verdienen, want daar 

draaide de hele toch zowat om. De posten waren als volgt:  

Post 1: Zo snel mogelijk een verstopte steen zoeken 
Post 2: Zo snel mogelijk een hindernisbaan afleggen 
Post 3: Zo veel mogelijk punten bij elkaar schieten 
 
Er werd er zo snel gelopen, dat de planning van de organisatoren een beetje 

door elkaar werd geschud. Maar gelukkig kunnen zij zich snel aanpassen op 

de situatie. Op post 1 werd door de snelste groep de steen in maar liefst 10 

seconden gevonden! Post 2 werd in een recordtijd afgelegd met een 

gemiddelde van rond de 2:30 minuut! Terwijl de hindernissen er niet om logen en bij post 3 werden 

er al snel veel punten bij elkaar verzameld! Langzaam druppelde de meeste groepjes weer naar 

binnen, echter was er een groepje missende…!? Door een misverstand, waren zij de weg 

teruggelopen en helaas werden ze hiervoor laatste. Dit 

betekende dat ze dus hun eten zelf moesten maken (groep 

2). Groep 1 werd eerste en Groep 3 werd tweede. Voor het 

avondeten werd er nog even kort gechilld (zoals dat zo 

modern heet) voordat er gekookt ging worden. Maar de 

rust was maar tijdelijk. Sommige kozen voor de velen 

bordspelletjes, maar andere waren liever uit op oorlog. Een 

kussenoorlog namelijk! In deze strijd werden 

vriendschappen verpulvert tot kussen tegen elkaars hoofd. 

Toen de vrede wederkeerde werd er gekookt door de 3 

verschillende groepen. Dit onder toezicht van een 
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nauwlettend oogje van de staf. Er werd gezamenlijk binnen 

gegeten, aangezien het buiten vroor en niet erg aangenaam 

was. De afwas werd vervolgens gedaan, en het werd al snel 

later. Er werd nog even aan het kampvuur gezeten, maar de 

meeste waren doodmoe en besloten naar bed te gaan. Dit 

was al rond 22:00! De staf ging niet veel later (22:30) want 

ook zijn waren aan… 

Zondag 

De zondag werd er nog eerder opgestaan. Aangezien er een 

hoop diende te gebeuren wouden we dan ook goed 

voorbereid zijn om alles zo snel mogelijk schoon te maken. Er werd eerst binnen ontbijt gegeten, 

aangezien het buiten nog tegen het vriespunt lag, en het natuurlijk niet prettig was om een 

boterham te eten met bevroren vingers. Vervolgens begon de grote schoonmaak.  Een gebouw 

schoonmaken is nu eenmaal veel werk dus alle mouwtjes moesten wapperen. Dit werd door velen 

ook goed gedaan. Echter…. waren we zo snel dat 

om 09:30 alles klaar was. Er diende dit 

weekendkamp nog een ding te gebeuren en dit 

was het afleggen van de Verkennerwet. 

Inderdaad… de installatie van de nieuwe leden! 

Hierbij wordt de Verkennerwet genoemd door 

de hopman en de Verkenners die geïnstalleerd 

worden geven hierbij de linkerhand aan een van 

de stafleden. Door de Verkennerwet te herhalen 

en om vervolgens de salueren naar de groep, 

wordt men officieel Verkenner! Dit gold dan ook 

voor Oscar, Luuk en Lucas. 

Verkennerwet 

Op mijn erewoord beloof ik, 
Een goed Verkenner te zijn, 
Te helpen waar ik kan, 
De staf te gehoorzamen, 
En goed te zijn voor de natuur. 
 
Sam kwam ons ophalen, aangezien we natuurlijk nog steeds in totaal met 17 waren. Om de tijd te 

doden werd er ouderwets verstoppertje gespeeld. Niet alleen de Verkenners maar ook de 

Verkennersstaf waagde zich aan dit spel. Sommige waren zo goed, dat het lang duurde voordat ze 

gevonden werden, maar dit kwam natuurlijk ook omdat het terreinoppervlakte aanzienlijk groot was. 

Eenmaal toen Sam aankwam, verdeelde men zich onder de auto`s en de terugreis werd ingezet. Dit 

zou zo`n 40 minuten moeten duren. Echter was niets minder waar. Het lot van de aanhangwagen 

verliep iets anders dan gehoopt, en helaas kregen we te maken met een klapband. Een poging om dit 

nog in eigen beding op te lossen werd tevergeefs omver geholpen om het feit dat ze wel de goede as 

maat van de van hadden, maar helaas was de bandmaat niet goed. Door hulp van de vereniging, in 
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dit geval Han en Juup konden de spullen terug naar Horn gehaald 

worden, en met behulp van de autotransporter van Jan Derikx kon de 

aanhangwagen terug naar Horn gehaald worden. Zo duurde de terugreis 

voor de Verkennerstaf helaas wat langer (rond 16:30 met alles er op en 

aan).  

Wij kijken als Verkennerstaf terug naar dit weekendkamp waar een boel 

misging, maar ook hier is een leermoment uit getrokken, want er zijn 

zowel nieuwe banden als een reservewiel! Alle Verkenners, dank voor dit 

weekendkamp en voor de velen die ons geholpen hebben!  

Natuurlijk eindigen we niet zonder een aantal Wist je Datjes…. 
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Wist je dat? 

• De lekkernijen voor de staf vergeten waren? Hiervoor naar een nachtwinkel gegaan moest 

worden? 

• De meeste het nu al een geslaagd weekendkamp vonden, omdat er eindelijk weer eens vuur 

was? Wij als staf hier ook blij mee waren! 

• `S ochtends de wekker klonk met de tekst: op het kamp? (Frank van Etten voor de 

liefhebbers.) 

• Bram het graag laat maakt, vooral vrijdagnacht op zaterdagochtend? 

• Lucas er helaas achter is gekomen waarom je geen porseleinen bord mee moet nemen? 

• Bart een weddenschap met de rest van de staf had afgesproken? Hij namelijk 100 

bitterballen ging eten in 24 uur? Na 24 bitterballen in 15 minuten op een lege maag in de 

ochtend dit al snel opgaf? 

• De hagelslag populair was tijdens het ontbijt vanwege funnies? 

• Post 2 op een foute plek gelokaliseerd was? Zij eigenlijk 500 meter verder moesten staan dan 

waar ze origineel stonden? 

• Toen Stan op de baan was er een ongelukje gebeurde? Dat hij een bikkel is en het niet opgaf? 

• Myka een groot geheim met zich meenam dit hele weekend? Aangezien zijn vader op zondag 

prins zou worden? 

• Stijn om 21:00 langzaam in slaap viel omdat de staf hem zei dat het al 22:00 was? 

• Groepje 2 nooit bij post 3 is aangekomen? (Helaas, helaas, helaas...) 

• Luuk als een speer over de hindernisbaan vloog? Hij hiermee dan ook een recordtijd vestigde 

van 1:30 minuten? 

• Finn erachter is gekomen dat je bij een kussengevecht beter niet iedereen kan uitlokken? 

(Nog sorry Finn, niet persoonlijk bedoeld) 

• Dat dit het eerste weekendkamp als staf is voor onze nieuwe verkennerleider Bo? 

• Vilmar het niet eens was met de stelling dat ze fout waren gelopen de staf ervan de schuld 

wou geven? 

• Onze tip aan hem is om de eerste 2 regels van het regelement van het zomerkampboekje van 

de afgelopen 15 jaar te lezen? 

• Jorik zich prima vermaakt heeft tijdens het afwassen op zaterdag avond? (Met een muziekje 

en lekkernijen). 

• Dat Jasper ook mee op kamp is gegaan ondanks een herstellende gebroken pols? We daar als 

staf ook wel op gelet hebben       

• Gijs goed kon lachen om het feit dat andere sneuvelden in het kussengevecht? 

• De eigengemaakte soep door de meeste niet in de smaak viel, ook bij de staf niet? 

• De ruit van Joris zijn auto kapot is gegaan? (Elektronisch dan) 

• Verstoppertje voor 2 uur toch wel populair was? 
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