
Dr. Prof. Rabastan kladblok. 
Zomerkamp Asten 2019, zondag 7 Juli 2019 

 
Het is weer zo ver. Het jaarlijkse zomerkamp is vanmiddag om 14.00 van start gegaan. De 
eerste die aanwezig was, was Raf. Vol energie kwam hij aanlopen… (eigenlijk viel hij bijna in 
slaap. Hij had namelijk op de heenweg liggen slapen in de auto). Binnen 10 minuten waren 
alle kids aanwezig behalve eentje. Antar had besloten zijn moeder de weg te wijzen en het 
adres verkeerd op te noemen. Dus waren ze ook naar de verkeerde plaats gereden.  
 
Bij binnenkomst van het kampterrein was het schrikken. Geen tent. “waar moeten we dan 
slapen”? werd er geroepen. Nou, binnen dus. Dit jaar helaas geen tent. De jongens kregen 
de grote zaal op de begane grond. En de meiden de kleine zaal in de kelder.  
 
Daar was hij dan: Dokter Professor Rabastan. Hij nam de kinderen mee naar zijn tijdmachine. 
Deze bleek een keer ontploft te zijn en nu missen er een aantal onderdelen! De Welpen gaan 
dokter professor Rabastan natuurlijk helpen deze onderdelen terug te verdienen en de 
tijdmachine te herstellen. Rabastan heeft hier een puntensysteem aan gehangen om te 
kijken wie de beste welp is.  
 
Na een aantal spellen gespeeld te hebben en tomatensoep met knakworsten te hebben 
gegeten was het tijd om echt piramides te bouwen van bekertjes. Meer dan 900 bekertjes 
hadden de jongens nodig om een toren te bouwen van zeker 3 meter hoog! Hierdoor 
hadden de jongens het eerste onderdeel verdient wat ze samen met dokte professor 
rabastan kunnen gaan inbouwen.  
 
Zo. Op naar bed. Jayden besloot om even enge verhalen te gaan vertellen over Charlie 
Charlie en daardoor waren er een aantal bang. Wat een onzin natuurlijk. Er zit immers tralies 
voor de ramen zodat er niemand binnen kan. Welterusten. 
 
Wist je dat: 

- Owen een grote zoektocht heeft gehouden naar de bekende rups. De proseccierups. 
- Raf een boze dag had.  
- Hij ’s middags toch nog sorry is gaan zeggen tegen Janick.  
- Hij ’s avonds besloot niet naar de leiding te luisteren en dus naar huis moest. 
- Owen naar 10.00 jaar voor Christus wilde reizen met de tijdmachine.  
- Hij wilde daar naar Adam en Eva kijken hoe er kinderen werden gemaakt. 
- Rowdy had gespiekt bij het hiërogliefen renspel.  
- Dokter Professor Rabastan langs is geweest. 
- De welpen nu een puntensysteem hebben gekregen van Rabastan 
- Janick denkt dat er Alpaca’s in egypte zitten. 
- Oscar de wasbak als douche heeft gebruikt. 
- Hij dit met kleren aan deed. 
- Tot grote hilariteit van de welpen jongens. 
- Antar, Nando en Rowdy voor het eerst mee zijn op zomerkamp.Antar niet kan 

navigeren. Hij had zijn moeder namelijk naar huisnummer 43 gestuurd in plaats van 
34. 



Dr. Prof. Rabastan kladblok. 
Zomerkamp Asten 2019, Maandag 8 Juli 2019 

 
Het was half 7 ’s ochtends. Wat hoort de leiding. Ja, juist. De kinderen rennen rond en 
schreeuwen zich een ongeluk. De leiding was dus erg blij. Meteen 5 minpunten voor de hele 
groep. Huilen voor de rabastanpunten.  
Na het opstaan en ontbijten hebben de kinderen een kleine wandeltocht gemaakt naar de 
sterrenwacht. Hier kregen ze van een zeer energieke professor les in de sterrenkunde. Ofjah, 
vooral welke planeet waar ligt en hoe groot die zijn. In het planetarium konden ze heel erg 
realistisch kijken hoe de sterren en planeten bewegen ten opzichte van elkaar. Het leukste 
was nog het raketschieten na afloop. Heel erg vet.  
Terug gelopen en lekker boterhammetjes gegeten om daarna weer aan de slag te gaan. Na 
de crash van de Tele-Tale-Tijdmachine waren de kinderen nu namelijk in de toekomst beland 
en in de toekomst komen ook aliens voor. Tijd om een beetje bescherming te maken. De 
aliensbeschermhelmen werden gemaakt van zilverfolie en minstens één antenne hadden om 
de alienstraling op te vangen.  
En toen een de laserstralenschietparcours om te oefenen met laserstralen schieten. De 
jongens waren hier echt heel snel in. Zelfs maar 36 seconden om 10 targets te raken! Hoe 
snel is dat dan. Luuk heeft hierdoor trouwens het tweede onderdeel van de tijdmachine 
verdient! 
Avond eten was eigenlijk best wel prima. Dit jaar vonden de kinderen de prei wel lekker. Hoe 
kan dat ook anders. Onze kookstaf is namelijk een topchef.  
’s Avonds nog wat proefjes wat resulteerden in een hoop gemor en hoofdpijn. Het werd 
trouwens één grote puinhoop. Overal water en erg vies papier. 
 
Lekker wassen en tandenpoetsen en daarna naar bed. Welterusten.  
 
Wist je dat: 

- Het planetarium gebouwd was van afval. Onder andere van mecano. Je weet wel, dat 
speelgoed. 

- Oscar de sterrenwacht heel interessant vind. 
- Hij stiekem zelfs een tweede keer gekeken heeft door de grote sterrenkijker. 
- Owen vandaag zin had om domme vragen te stellen. 
- Rowdy daar in tegen de leiding verbaasde door mega slimme vragen te stellen. 
- Janick graag een meisjes frikandel tekent. 
- De jongens een briefje van de meiden hebben ontvangen waarmee ze graag de 

oorlog verklaarde. 
- Jayden bang is ontvoerd te worden door de aliens.  
- Hij de alienbeschermhelm continu op zijn hoofd houd. Ook met slapen. 
- Hagelslag op een boterham erg lekker kan zijn. Er werd meer hagelslag gegeten dan 

boterham. 
- Oscar heel goed kan zingen. Wij het filmpje hiervan als chantage materiaal gebruiken. 
- Oscar, Luuk en Bryan graag op het “lieve” lijstje van Lea wilden komen staan. 
- Ze dus ineens erg lief voor haar waren. 
- Charlie Charlie vanaf vandaag dus echt verboden is.  

 



Dr. Prof. Rabastan kladblok. 
Zomerkamp Asten 2019, Dinsdag 9 Juli 2019 

 
Vanmorgen was het heerlijk rustig in de zaal. Na de gebruikelijke wekdienst door radio 4 
(lekker klassiek) hebben de kinderen zich snel aangekleed en aangeschoven aan tafel. Lekker 
smullen en lunchpakketjes maken. Er word namelijk een tocht gelopen vandaag dus moet er 
onderweg geluncht worden.  
De ansichtkaarten werden snel gekleurd en de adressen op de enveloppe geschreven. Dit 
blijkt trouwens wel erg moeilijk te zijn. Het adres op de achterkant en de postzegel door het 
adres heen is blijkbaar hoe de post verstuurd wordt. De leiding heeft dit een beetje 
aangepast en na de tocht de brieven op de bus gedaan.  
De tocht dit jaar was een beetje anders dan anders. Waar we normaal als één groep jongens 
lopen gingen we nu in 4 verschillende groepjes en jawel, gemengd met de welpen-meisjes! 
Wat een gezelligheid. De 2 postplaatsen waren trouwens beide op dezelfde plek. Lekker 
spelen in de speeltuin.  
Na de tocht was er bezoek van dr.prof. Rabastan die ging tijdreizen naar de jaren 50. Hele 
leuke oud hollandse spelletjes volgden. Koekhappen, blikwerpen en zelfs sjoelen waren 
onder andere de spellen. Na het avondeten volgden er zelfs nog een ander typisch oud spel. 
Bellen met blik en touw. Dit bleek wel erg lastig te zijn. Toen de kinderen een beetje 
geholpen waren door Luc konden ze complete gesprekken voeren. Alleen bij Janick, Antar, 
Owen en Rowdy wilden dit nog steeds niet lukken. Dat was natuurlijk wel jammer. 
 
Lekker bakje chips, beetje ravotten en hup naar bed. Slaap lekker! 
 
Wist je dat: 

- Dr. Prof. Rabastan is omgedoopt tot Rattestan of Rattestein. 
- Oscar en Jayden in het groepje zaten dat fout liep. 
- Rowdy en Janick ook. 
- Janick trouwens heel lief was door bijna alle tassen van zijn groepje te dragen. 
- De meiden graag doen make-uppen.  
- De jongens dit erg interessant vonden en ook opgemaakt werden. 
- Ze vier echte potentie rupsen hebben.  
- Rowdy denkt dat hij in een weeshuis slaapt. 
- Rowdy zijn mond moet wassen met heeeeeeel veeeeeeeel zeep. 
- Vrachtauto’s graag toeteren naar gekke kinderen. 
- Jenga spelen met een toren van bekers heel moeilijk is. 
- De kinderen steeds beter kunnen samenspelen 
- Ze in ieder geval beter worden in groepjes maken. 
- Ze wel nog steeds erg moeilijk tegen hun verlies kunnen. 
- Ze vanavond redelijk snel slapen. 
- De disco ballonen van de meiden nog steeds knipperen. 

 
 
 
 
 



Dr. Prof. Rabastan kladblok. 
Zomerkamp Asten 2019, woensdag 10 juli 2019 

 
Na weer een vlekkeloze nacht had de leiding zich verschrikkelijk verslapen. Het was pas 
9.00uur toen de kinderen wakker werden gemaakt. Dit maal zonder de traditionele klassieke 
muziek. Wat jammer. 
 
Eenmaal opgestaan werd er dus haas gemaakt om snel te ontbijten en daarna op weg te 
gaan naar het zwembad. Maar eerst moest er perse van de leiding opgeruimd worden. De 
tassen weer allemaal netjes ingepakt en de schoenen mooi bij elkaar. En dit allemaal terwijl 
de meiden zich nog steeds aan het wassen waren. 
 
Dr. Prof. Rabastan kwam weer even langs om de punten te brengen. Deze waren toch weer 
net iets beter dan de dag ervoor en daar is de leiding heel blij mee.  
Op naar het zwembad en dat deden we op de fiets. Na een valpartij bij de welpen-meisjes 
werd het zwembad toch bereikt en mochten we snel naar binnen om te plonzen. Lekker 
koud water en daarna wat snoepjes uit de automaat. Deze automaat was eigenlijk niet zo 
chill. Hij bleef steeds hangen.  
 
Op de terugweg besloten Janick en Luuk met hun stuur in elkaar te blijven hangen en vielen 
daardoor best hard. Ze konden er gelukkig heel hard mee lachen en de fietsen hebben het 
ook overleefd.  
 
Na de pasta als avondeten en de ouderavond had de leiding besloten de kinderen te 
verassen met een uitstapje naar het centrum. Hier mochten de kinderen bij ijssalon twee 
bolletjes ijs uitzoeken. Dat smaakte heerlijk. Op de terugweg hiervan hebben we een beetje 
om gelopen en daar kwam een heel spannend verhaal van Oscar tevoorschijn….. hihi 
 
Wist je dat: 

- Owen en Janick graag samen doen met hun spullen.  
- Ze namelijk alles door elkaar hebben liggen. 
- Rowdy het begrip tas inpakken niet begrepen heeft. 
- Hij alles naast zijn tas liet liggen. 
- De andere jongens dit heel erg snel gedaan hadden. 
- Owen vogels doet vangen in het zwembad. 
- Deze vogels snel weg deden vliegen. 
- Nando eigenlijk niet voorkomt in de wist je datjes. 
- Er tegenwoordig een nieuw woord is voor verkering. 
- Dat woord is Fix. 
- Oscar spannende dingen doet. 
- Hij … heeft met…… 
- De jongens ruzie hadden over de lamp. 
- Wel of niet aan? 
- Het daarna lekker snel stil was 
- De leiding nu weer pizza ofzo aan het eten is onder het type. 

 



Dr. Prof. Rabastan kladblok. 
Zomerkamp Asten 2019, woensdag 10 juli 2019 

 
Ook vanmorgen werden de kinderen niet wakker gemaakt door de mooie klassieke muziek 
van radio 4. Nee nu was er een andere verassing. Linda de Pinda kwam vandaag op bezoek.  
Het ontbijt begon vandaag pas om 9.30 omdat de leiding aan het verzaken was.  
Na het ontbijt zijn de kinderen gestart met het doen van een ouderwets spelletje levend 
stratego. Het spel was dit keer echter wel in Ice Age thema. De tijdmachine was dus beland 
in de prehistorie/ijstijd.  
 
’s Middags na de lunch mochten de kinderen lekker lang vrij spelen. Hier kwam Oscar weer 
met het vervolg op zijn spannende verhalen. Helaas was dit berichtje minder leuk. Zijn…. is 
over. Hoe dat nu verder gaat weet ook helemaal niemand meer.  
 
De traditionele zondagse spelletjes uit de prehistorie waren ondertussen klaar gezet en de 
meiden en jongens samen werden opgedeeld in groepjes. Het waren onder andere de 
spellen: estafette, broekpijp hangen, en ring werpen. Owen, die in een groepjes met 3 
meiden zat, bleek uiteindelijk in het winnende groepje te zitten. Hiermee verdiende hij niet 
één, maar twee onderdelen van de Tele-Tale-Tijdmachine! Wat zal Dr.prof. Rabastan blij zijn 
hiermee. (of is het rattestein of rattestan?)   
 
En daar was dan de lang verwachte BBQ. Voor dit feest waren speciaal een paar extra 
leidingpersonen langs gekomen. Namelijk  Roy, Manouk en Ronald. Tijdens deze barbecue 
zat de normale leiding dus lekker op hun gat en deed niks. Hebben zij ook wel eens 
verdient☺. De barbecue was zelfs heel erg uitgebreid. Er waren maar liefst 4 soorten vlees, 
aardbeien, meloen en 2 pasta salades. Wat lekker allemaal.  
 
Na de overheerlijke BBQ was er weer een programma in het centrum in Asten. Ja alweer. 
Hier was voor de kinderen een etalage tocht voorbereid. De kinderen moesten langs de 
winkels zoeken naar blaadjes in etalages en kunnen hier een raadsel op vinden. Als ze dit 
raadsel oplossen kunnen ze de locatie vinden van het laatste onderdeel van de tijdmachine! 
De jongens moesten dus goed opletten en goed hun best doen om de juiste etalages te 
vinden.  Gelukkig is hun dit wel gelukt en is het laatste onderdeel gevonden! 
 
Wist je dat: 

- Ballonnen de bom zijn. 
- De jongens samen met Roy een echte hut gebouwd hebben. 
- Ze tijdens de BBQ wel naar de wc mochten.  
- De leiding evengoed gek werd van de vragen of ze naar de wc mochten. 
- Owen heel enthousiast werd over zijn twee onderdelen. 
- De kinderen pas heeeeeel erg laat gingen slapen. Namelijk pas om 23.30uur. 
- Janick, Luuk en Oscar langer op mochten blijven omdat dit hun laatste avond op een 

welpen kamp is. 
- Ze een echt blikje bier hebben gekregen! 
- Oscar hierna een grote mond had tegen Michel en daarom op de gang sliep. 
- De traditionele spelletjes uit de prehistorie best wel leuk waren.  



Dr. Prof. Rabastan kladblok. 
Zomerkamp Asten 2019, woensdag 10 juli 2019 

 
Vanmorgen had de leiding zich eens niet verslapen. Het was precies 8 uur toen de leiding de 
zaal in stormde. Antar lag toen nog in diepe slaap. Na een paar keer duwen en schreeuwen 
werd hij pas wakker. Snel, snel, het uniform en das aan en daarna, omdat de meisjes weer 
eens traag waren, de tas inpakken. Zo hadden de jongens het grootste gedeelte al voor het 
ontbijt ingepakt en opgeruimd. Helemaal top.  
 
Na het ontbijt en het lunchpakketje smeren werd voor de laatste keer de kampwinkel 
geopend. De jongens en meisjes kregen nu alles wat ze nog over hadden op hun blaadje. 
Waar sommige het blaadje een paar dagen terug al helemaal verkocht hadden. Waren er nu 
ook kinderen die het blaadje nog compleet moesten halen. Wat een berg snoep was dat.  
 
Op naar de speeltuin. Verschillende ouders kwamen ’s morgens binnen om voor de kinderen 
te rijden. Eenmaal in de speeltuin bleek het dat er zelfs een achtbaan was! Super vet! Binnen 
was er een groot klauterpark waar een hele steile glijbaan in zat. De leiding was zo slim om al 
het overgebleven snoep, cola en fanta mee naar binnen te nemen dus de kinderen konden 
onbeperkt snoepen en fris drinken. Het waren dan ook echte stuiterballetjes. Na het spelen 
waren er frietjes om te eten. Een beetje karige snackmix erbij en heeel veeel mayonaise…. 
Uhu.. niet dus.  
 
Terug naar het kampterrein was daar dan eindelijk de uitreiking van de Rabastan Punten. Na 
het bekend maken van de punten van donderdag en vrijdag was er dan de grote ontknoping. 
Op de 3de plaats kwam Owen, 2de was Luuk en als 1ste……… (tromgeroffel) was Bryan. Oscar 
was daarna een beetje boos op zichzelf. Hij was namelijk 4de geworden en won dus geen 
super soaker.  
 
Daar waren de ouders. Snel een dikke knuffel en daarna naar huis. Hup hup. De leiding wil 
bier ☺ haha. Tot volgend jaar! 
 
Wist je dat: 

- Rowdy een vies lachje heeft. 
- Dippiedoe groter is dan het lijkt. 
- Er zelfs een achtbaan was. 
- Het kamp na vandaag voorbij is. 
- De jongens liever zonder de meisjes op kamp waren gegaan. 
- Ze in de speeltuin geen das om mochten doen. 
- Luc jarig is vandaag. 
- Hij van de kinderen een heel leuk kaartje heeft gekregen. 
- De moeder van Nando de kinderen gebracht heeft, maar ook gehaald. 
- Ook twee ouders van de meisjes gereden hebben. 
- Han en Veronique trouwens ook. 
- Ohja, veronique de moeder van Oscar is. 
- Er nu ineens wel inspiratie is voor wist je datjes. 
- Dat alle kinderen wel een keer voorgekomen zijn in de wist je datjes. 



- Het kamp er nu echt op zit. 
- De leiding ook bijna klaar is met opruimen. 
- Welterusten 

 


