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Zomerkamp 2004 Expeditie Zeeland. 

Versie: 	1.1 
Datum: 	24  Mei  2004 
Status: 	Final, Released  

Algemeen: 

Wat? Door? Af? 
Elke avond na het eten wordt er in de kampkrant geschreven en 
wordt er Corvee gedaan. Het in de kamp krant schrijven gaat 
weer met de computer. Naast de computer leggen we ook een 
schetsboek waarin iedereen een tekening kan maken. 
Acties: 
o Corvee + logboek schrijf rooster Tissy 
o Computer installeren + regelen Dré en Frank 
Ruim voor het zomerkamp krijgen de kinderen een briefje met 
daarin of ze wel of niet meegaan op zomerkamp 
ci 	Dit briefje maken Daan V 
Op een aantal dagen vind er strijd plaats tussen de twee 
groepen. Met deze strijdijn munten te verdienen. Deze 
munten kunnen op 3.4j4,411gris'Efi veiling gebruikt worden 
om te bieden op een aantal dingen die de avond extra feestelijk 
moeten maken. (hapjes, drinken, chips, muziek,  etc)  
o Scorebord maken Daan  
o Munten regelen Dré 
Voor het zomerkamp krijgen de kinderen een brief waarin staat 
hoelaat we vertrekken wat ze mee moeten nemen en dergelijke 

V 
o Bovenstaand briefje maken Peter 
Voor het zomerkamp maken we een lijst met dokteradres, 
ziekenhuis, doktorspost telefoon nummer, tandarts enzo. Deze 
lijst moet iedereen hebben zodat we dit ingeval van nood niet 
ophoeven zoeken 

la 	Bovenstaande lijst maken Daan V 
Als kamp herinering krijgen de kinderen een naambandje voor 
op de blouse.op dit naam bandje staat: "Expeditie Zeeland 
2004" 

Bovenstaande naambandjes bestellen 	'4 	C13ot- ;ivyks Daan 
ti6k 	71442~eti,  
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Zaterdaiz 28 Au ustus  
Wat? Door? Af? 
Ei 	Inkopen doen (zondag is ds winkel dicht!) 

cl 	Spullen inladen op de aanhangwagen 	2. 4 . 	lc\  t 4: Iedereen 
o Iets afspreken met de Esta's omdat zij op deze dag terug 

komen van Zomerkamp!  
Peter 

17 

ID 	Aanhangwagen regelen Peter 
V 

1200 dsmi. 
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Zondag 29 Au ustus 
Tijd? Wat? Door? Af? 
9.00 Verzamelen op het kerkplein in Riethoven. Ouders 

krijgen een brief in een envelop met de route 
beschrijving naar het kampterein en hoe we 
ingeval van nood te breiken zijn. Foto maken. De 
kinderen krijgen een hesje aan op de fiets zodat ze 
beter zichtbaar zijn 
Acties:  
ID 	Hesjes 
a 	Brief voor ouders plus route beschrijving Dré 

9.30 Vertrek per fiets 
Acties: 
o Fietstocht maken & uitwerken 

LI--> 
Frank en 
Daan 

Rond 
12:00 

Even stoppen om te eten bij een rustig plekje. 
Kinderen en leiding hebben zelf een Lunch 
pakketje bij. 

14:30 Aankomst op het kamp terein. Spullen uit de 
aanhangwagen laden en het kampterein opbouwen. 
Spullen worden nog niet in de tenten klaargelegd 
omdat we de tent indeling pas later doen 

17:00 Eten koken, eten, afwas, corvee, logboek schrijven 
Iets  extras  bij het eten dat super primitief is. 
o lets primitiefs opzoeken in het SAS handboek Dtt 136---7c4 

20:00 Avondspel. Dit avond spel moet bepalen hoe de 
groepen ingedeeld gaan worden. We moeten er 
wel voor zorgen dat de beide groepen ongeveer 
even sterk zijn. 
Acties:  
ID 	Dit avond spel verder uitwerken Tissy en Daan 0 	' 

22:00 Kampvuur. Sterke verhalen vertellen bij het 
kampvuur. 
o Sterke verhalen verzamelen  Nil  k ‹i• 7'; sm,, 

23:00 Kinderen gaan slapen en het prikken kan beginnen / 



Maanda 30 Au ustus  
Tijd? Wat? Door? Af? 
8.00 Opstaan, wakker worden, eten, corvee 

10:00 We gaan deze dag (strijd) spelletjes doen in de 
twee groepen tegen elkaar. Ideeen voor deze 
spelletjes: (even tueel kan een van deze spellen 
ook voor de avond strijd gebruikt worden) 
iD Touw doorbranden met een vuur dat je zelf 

moet maken (vuur steen, magnesium stokjes, 
of zo) 

2. Memory met bekertjes op een grote ronde tafel 
die rond kan draaien 

3. Zo lang mogelijk op een paal of stoeptegel 
staan 

4. Paal omhooghouden 
(Prive) vragen over andere scouts, eventueel 
kun je met een uitgebreid inschrijf formulier 
deze dingen te weten komen. Lievelingskleur 
ed 
Vragen die verborgen liggen in de grond, de 
vraag moet eerst opgegraven worden. Positie 
bepalen met kompas, doorsteek enzo. 

7. Met een kataput schieten op iets 
8. Raadsel opdrachten: Bijvoorbeeld met een kan 

van 2 en 3 liter precies 1 liter afmeten 
9. Een stormbaan afleggen 
10. Puzzelspelletjes van Daan doen (houten 

plankjes) 
11. Een hele grote puzzel maken 
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ci 	Spelletjes + regels verder uitwerken Frank + Tissy V 
12:00 Eten + Corvee 
13:00 Verder met de spellenstrijd _ 
17:00 Eten koken, eten, corvee 

Extraatje bij het eten: Slakken 
la 	Slakken kopen bij boer in Reusel Frank 

19:30 Creatief avondspel waarbij geen strijd is om alle 
oneenigheid te vergeten. Hierbij krijgt elke scout 
een ronde houten schijf. Deze schijf moeten ze 
schuren, iets op tekenen, de tekening inbranden en 
dan vernissen. Als we het de eerste avond niet af 
krijgen dan maken we het verder af op de andere 
avonden na het eten. De leiding maakt vooraf een 
mooi voorbeeld om de scouts te motiveren. 
Acties: 
1:1 	Houten schijven regelen Daan 
o Voorbeeld maken Daan  

o Vernis + spijkers kopen Daan 
22:30 Kampvuur en naar bed 



Dinsdag 31 Augustus 
Tijd? Wat? Door? Af? 
7.30 Opstaan eten en zo snel mogelijk eerste groep 

laten vertrekken voor de  Hike  dag 1 
Acties: 
o Hike  dag 1 uitwerken Peter en Daan 

I): (4‘.>" 

De overnachtingsplaats is: 

Scouting Schaijk 
-haurusstraat 26 
Schaijk 
1,50 euro p.p.p.n. 

i 
o Overnachting bevestigen Peter 

20:00 Uiterlijke tijd waarop laatste groepje op 
overnachtingsplaats moet zijn. 
Het avond eten mag wel extra primitief zijn. 
Daarom eten we rauwe vis die de kinderen zelf 
mogen bakken. 
o Rauwe vis regelen •-7(-R 

. 	11  

21:00 Kinderen maken zelf de overnachtingsplaats naar 
eigen inzicht 

Woensda2 1 Se tember  
Tijd? Wat? Door? Af? 
8.00 Opstaan eten en zo snel mogelijk eerste groep 

laten vertrekken voor de  Hike  dag 2. Spullen 
opruimen ed. 
Acties: 

V o Hike  dag 2 uitwerken Dré en Tissy 
20:00 Uiterlijke tijd waarop laatste groepje terug op het 

kampterein moet zijn 
Als alle groepjes laat terug zijn, kookt de leiding. 
Ook nu koken we er iets primitiefs bij. 

- 
V o lets primitiefs om te eten bedenken 14 cs 

22:00 Relaxed avond programma, kinderen kunnen even 
douchen 



Donderdaiz 2 Se tember  
Tijd? Wat? Door? Af? 
8.00 Opstaan, eten 

Vertek naar het dorp voor het grote raadsel spel. 
Kinderen gaan in het dorp posten en aanwijzingen 
zoeken aan de hand van tips. Deze tips zijn in 
verschillende vormen beschikbaar. Tijdens het 
spel is er op 1 post eten. 

Zie verdere uitwerking van dit spel. In bijlage. 
Regels en details van dit spel verder uitwerken Frank + Peter 

o Video boodschappen opnemen Allemaal te- 
/ a CD opdrachten opnemen Peter + Daan 

la 	Iemand regelen voor telefoonscript Dré V, 
LI 	Mail adressen regelen Frank  
la Aanwijzing op Home page van scouting 

Rythovius zetten 
Frank */ 

15:00 Einde van het raadsel spel. Kinderen gaan inkopen 
doen voor een kookwedstrijd. Boodschappen 
kunnen in de auto mee naar het kampterein 

18:00 Eten koken + Op eten + Corvee 
Leiding trekt zich tijdens de corvee even terug om 
te bepalen wie gewonnen heeft met de 
kookwedstrijd. 

20:00 Avondspel. Weer strijd tussen de twee groepen. 
Voor dit spel vragen we extra leiding bij. Dit 
wordt een smokkelspel 
o Vezinnen wat voor spel we doen Allemaal 

L./ la 	Spel verder uitwerken + leiding regelen Daan  rtAytt 
22:00 Kampvuur met iets extra lekkers er bij waar de 

leiding die is komen helpen ook nog iets aan heeft 
23:00 Kinderen gaan naar bed, hulp kan nog even na 

buurten en een pilsje drinken als ze dat willen 

cs, 0 07 	'6,  8E, Elimeo 



Vriida2 3 Se tember  
Tijd? Wat? Door? Ar 
8.00 Opstaan, eten 

Grote blinde vlek en onduidelijkheid over deze 
dag nog. 
Ideeen voor deze dag: 
1. Excursie bij het leger 
2. Super grote uitkijktoren pionieren, waar bij 

kinderen valhelmpjes en zekeringen nodig 
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U 	Rond bellen voor een excursie Daan 
18:00 Eten + corvee. De niet ontgroenden hebben corvee 

en de rest gaat bedenken hoe we de anderen gaan 
ontgroenen 

20:00 Avondspel. Weer strijd tussen de twee groepen. 
Extra spannend deze keer. 
Ei 	Vezinnen wat voor spel we doen Allemaal 
o 	Spel verder uitwerken Peter 	f' 

22:00 Kampvuur, Zorgen dat alle knutsels waar we 
maandag mee begonnen zijn af zijn. Eventueel een 
bonte avond voorbereiden voor de ouderavond 

23:00 Kinderen gaan naar bed, ITalrleao~a--
buurten en een pilsje drinken als ze dat willen 
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Zaterdaiz 4 Se tember  
Tijd? Wat? Door? Af? 
8.00 Opstaan, eten 

Ontgroening + Kampterein afbreken en opruimen 
12:00 Eten 
13:00 Vetrek zwemmen. We gaan zwemmen bij: 

4i S 	71 p 
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Peter 

17:00 Terug op het kampterein. Friet eten, rechtreeks van 
tafel 

1-9-.444. 
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Ouders komen de kinderen ophalen. Volgende 
doen: 
1. Koffie zetten (met koekje en lepeltjes) 
2. Vertellen wat we allemaal gedaan hebben 
3. Stukjes van de kinderen opvoeren 

20:00 Opruimen en alles inladen. Eventueel na 
programma voor de leiding? 

2 7. o 	0 "i 
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Ziekenhuizen 
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Ziekenhuis Bernhoven 

Joannes Zwijsenlaan 121 
5342BT Oss 
Tel: 0412 621911 

Ziekenhuis Bernhoven 

Burg. de Kuyperlaan 7 
5461AA Veghel 
Tel: 0413 381911 



Dokersposten 



Bresser M de 
Rector Meeuwsstraat 6 
5423 SZ Handel 
Tel: 0492 321227 

Bavel De Leur  Schulte  Huisartsenpraktijk Van 
Bossestraat 2 
5374HT Schaijk 
Tel: 0486 462044 

Beelen M W 
Ereprijsstraat 42 
5402GA Uden 
Tel: 0413 266546 

Berghem Huisartsenpraktijk 
Kapelaan Kit slaarstraat 2 
535 lEM Berghem 
Tel: 0412 401922 
Fax: 0412-402998 
www.berghem.praktijkinfo.n1 

Biggelaar J W den 
Vondelstraat 3 
5462CS Veghel 
Tel: 0413 364537 

Boer A D de 
Lisztgaarde 280 
5344ER Oss 
Tel: 0412 622470 
spreekuur volgens afspraak 

Bonnet J M 
De Leest 25 
5463JA Veghel 
Tel: 0413 352223 

Bouma J en Bouma-vd Ploeg J P M 
Beukelaar 23 
5467GE Veghel 
Tel: 0413 363050 

Boxtel AHHM van 
Brouwershof 58 
5375BE Reek 
Tel: 0486 475139 
Fax: 0486-420606 



1.91, 

Bredero Huisartsenpraktijk 
Sterrebos 35 
5344AN Oss 
Tel: 0412 692652 

Burgt P J A vd 
Langven 24 
5384PT Heesch 
Tel: 0412 453798 

Campen & Dunk Huisartsenpraktijk Van 
Gruttodonk 5 
5467AP Veghel 
Tel: 0413 367011 

Erpse Huisartsenpraktijk Maassen R W & Antonides P 
Schansoord 13 
5469SG Erp 
Tel: 0413 211450 
Fax: 0413-213761  

Geffen  Huisartsenpraktijk 
Veldstraat  5 
5386AW Geffen 
Tel: 073 5321252 

Gloudemans J A C 
Thorbeckelaan 1 
5463BM Veghel 
Tel: 0413 364500 
Arts voor Manuele geneeskunde 

Groot T J de 
Hoogstraat 1/A 
5384BJ Heesch 
Tel: 0412 451380 

Herpen Huisartsenpraktijk 
St Sebastianusstraat 12 
5373  AE  Herpen 
Tel: 0486 411321 

Herwaarden H J van Tigchelaar J M H 
Sultzbachstraat 6 
5371ES Ravenstein 
Tel: 0486 412242 



Heyningen A van 
Platanenstraat 9 
5382KA Vinkel 
Tel: 073 5323882 

Hoffmann J M 
Lithsedijk 6 
5397EC Lith 
Tel: 0412 481250  

Hol Huisartsenpraktijk Verheggen en 
Talmastraat 53 
5344GC Oss 
Tel: 0412 644544 
Fax: 0412-644599 

Holten Huisartsenpraktijk Van 
Bilderdijkstraat 2 
5344TT Oss 
Tel: 0412 624659 

Iemhof Huisartsenpraktijk D'n 
Sterrebos 48 
5344AR Oss 
Tel: 0412 631123 

Jenniskens/Buijs/Hermans Huisartsenpraktijk 
Opaalweg 192 
5345SC Oss 
Tel: 0412 622688 



Tandartsen 



Leempoel S A P 
Lisztgaarde 290 
5344ER Oss 
Tel: 0412 624158 

Alers-Beekers Mw 0 E H 
Breukrand 407 
5403LJ Uden 
Tel: 0413 266529 

Berghem Tandartsenpraktijk 
Kapelaan Kitslaarstraat 4 
535 lEM Berghem 
Tel: 0412 401589 

Berkel L B van 
Brucknerlaan 9 
5343EW Oss 
Tel: 0412 633182 

Bouwman P J G 
Landweerstraat-Noord 1/A 
5348EA Oss 
Tel: 0412 622584 

Bovenkamp G vd 
De Rosmolen 11 
5386EG  Geffen  
Tel: 073 5321491 

Boxel WAJM van 
Keizershof 104 
5403BA Uden 
Tel: 0413 265060 

Brand M vd 
Brabantstraat 18 
5341NZ Oss 
Tel: 0412 623618 

Breda AGPD van 
Lavendellaar 17 
5467BG Veghel 
Tel: 0413 366122 

Bresser-Hoornick Tandartspraktijk MCAV 
Verlengde Velmolen 21 
5406NT Uden 
Tel: 0413 258280 



Broek Tandartsenpraktijk YFPM vd 
Cimbaallaan 49/A 
5402AX Uden 
Tel: 0413 263225 

Bunders Tandartsenpraktijk De 
De Bunders 7 
5467JZ Veghel 
Tel: 0413 367827 

Cliteur jr B F 
Beatrixlaan 7 
5342EH Oss 
Tel: 0412 622335 

Couwelaar A M Van 
Hescheweg 88 
5342CL Oss 
Tel: 0412 650558 

Doomen & Zegveld Tandartsenpraktijk 
Molenstraat 134 
5342CC Oss 
Tel: 0412 627006 

Douma M E 
Hertogin Johannasingel 3 
5345AH Oss 
Tel: 0412 624445 

Graaf Tandartspraktijk De 
Brouwerspad 11/A 
5411BG Zeeland 
Tel: 0486 420500 

Grinsven A J M van 
Marterstraat 2/A 
5408XR Volke! 
Tel: 0413 272173 

Groeneveld Tandartspraktijk E 
President Kennedylaan 4 
5402KD Uden 
Tel: 0413 265121 



Hazenberg C J M en Hazenberg FCDE 
Lisztgaarde 290 
5344ER Oss 
Tel: 0412 624158 

Hekerman J G M 
Dennenlaan 10 
5342HX Oss 
Tel: 0412 612101 

Hengstheuvel Tandartsenpraktijk 
Erphoevenweg 2/A 
5406VD Uden 
Tel: 0413 271012 

HestJHHCMvan 
Molenstraat 169 
5342CB Oss 
Tel: 0412 622498 

Hol B W F 
De Band 61 
5397AD Lith 
Tel: 0412 481748 



Beste r 

'eeland, let wel het plaatsje Zeeland bij Uden. 
in de bewoonde wereld ligt is het niet mogelijk om uw 

vij op het kampterrein een bonte-avond waarbij de 
-ertellen of uitbeelden. 

',innen een uur of twee afgelopen zijn. Graag 
'e fiets van uw scout dan ook mee naar huis 

'oven. 
ting Den Bosch. 

3. ..ag Den Bosch. 
4. -esrijt. 

5. F' 
6 

...oaf  afslag  Zeeland. 

+sal.  richting  Zeeland 
Zeeland 

 

 

‘f richting Zeeland kunt slaat u linksaf. 

  

'af voor het Mariabeeld de weversweg in. 

     

Voor 2_ 
regelmat 

   

• rechts en meteen weer naar links. 
,erceel bos aan de rechterkant. 

in. Na de sportvelden vind u aan 

,ns noodadres. Wij zullen zelf ook 

Noodadres 
Fam. Smoldel 
Braambos 4 
Westerhoven 
040-2012332  

Graag zien wij u op zaterdagavond weer terug 
Groetjes,de Scoutsleiding 



Fietstocht. 
Scouting 	vius 

Vertrek vanaf het kerkplein in Riethoven. 

1. Begin bij de Kerk in Riethoven. Ga de schoolstraat in richting Steensel. 
2. Einde weg links. 
3. Ga na 200 meter het fietspad op. 
4. De verharde weg recht oversteken en het fietspad volgen. 
5. Na 300 m splits het fietspad zich. Steek hier de kruising rechtover en ga het 

zandpad in. 
6. Einde van dit zandpad gaat over in half verharde weg. Ga op het einde rechts. 
7. Ga bij de rotonde rechtdoor. Let op dit is een gevaarlijk punt. 
8. In de bebouwde kom bij de kerk links met de bocht mee en dan na 100 meter 

eerste rechtsaf. 
9. In Zandoerle rechtdoor richting Oerle. 
10. Einde linksaf richting Wintelre. 
11. Als je de bebouwde kom uit fietst ga je de eerst volgende weg rechtsaf. (de 

Scherpenering) 
12. Bij kruising rechtsaf richting 8. 
13. Einde van de weg, bij het kanaal ga je linksaf. 
14. Einde van de weg oversteken en dan rechtsaf de brug op. 
15. Meteen na de brug ga je linksaf het fietspad langs het kanaal op. 
16. Vlak voor het einde van dit fietspad ga je rechtsaf richting fietsknooppunt 11. Let 

op want het gaat hier stijl naar beneden en halverwege staat een paaltje. 
17. Blijf de bordjes richting knooppunt 11 steeds volgen tot je bij knooppunt 11 bent. 
18. Ga bij knooppunt 11 linksaf richting knooppunt 17. 
19. Ga bij het einde van de verharding rechtsaf. 
20. Einde rechtsaf. 
21. Einde weer rechtsaf. 
22. Na een tijdje kom je bij knooppunt 17. Ga hier linksaf richting Liempde. Kijk 

goed uit met oversteken! 
23. Blijf deze weg volgen. Tel ondertussen het aantal maneges. 
24. Steek het viaduct over de snelweg over. 
25. Einde van deze weg ga je links 
26. Na de slagboom de doorgaande weg oversteken en de tocht aan de overzijde van 

de weg in dezelfde richting vervolgen. 
27. In Nijnsel linksaf, de snelweg oversteken richting St Oedenrode. 
28. Bij de rotonde rechtsaf het fietspad op. 
29. Einde fietspad rechts 
30. Na scherpe bocht rechtsaf het fietspad op en de tunnel door. 
31. Einde fietspad rechtsaf. 
32. Blijf het fietspad volgen. Bij grote kruising met stoplichten oversteken en de vent 

weg opgaan in dezelfde richting als waar je vandaan kwam. 
33. Tegenover de "Sligro" rechtsaf het viaduct op. 
34. Einde van het viaduct, rechtsaf. 
35. Bij de stoplichten linksaf en meteen rechts de vent weg op. 
36. Bij de volgende stoplichten oversteken en de hoofdweg in dezelfde richting aan de 

overzijde van de weg vervolgen. 
37. Blijf deze weg volgen. 
38. Aan het einde van het fietspad kom je bij de Duifhuizerweg. Ga hier rechtsaf.  

Produced on a extreme cold and misty winter day 	 (e)  Daan  en Frank - 15  februari  2004 



39. Ga na 200 meter linksaf. 
40. Op het einde kom je bij de Eikenheuvelweg. Steek hier schuin over en ga door de 

fietssluis het fietspad op. 
41. Einde fietspad ga je links richting het centrum 
42. Na 100 meter linksaf (Pas op: Eenden) 
43. Steek het minispoor over en na 100 meter oversteken en het fietspad op. 
44. Na 10 meter oversteken (Let op dit is een drukke weg). 
45. Einde linksaf. 
46. Bij de Kerk linksaf. 
47. Na 400 meter rechtsaf richting het oorlogskerkhof. 
48. Na 200 meter drukke weg oversteken. 
49. Einde linksaf richting crematorium. 
50. De grote weg bij het Shell station recht oversteken, het fietspad door de bosjes in 

en dan het fietspad aan de overzijde van de weg opgaan. Dit fietspad gaat links 
langs de Schoenenreus. (Belgenlaan) 

51. Bij het  Texaco  station (aan de overzijde van de weg) ga je links het fietspad op 
52. Oversteken en meteen links bij de stoplichten de doorgaande weg oversteken. Aan 

de overzijde ga je rechtsaf richting de Heische Tip 
53. Einde links en meteen rechts richting manege De Drie Linden 
54. Bij Maria op een stapel stenen ga je linksaf. 
55. Blijf deze weg volgen. Ga tegenover het laatste huis in deze straat rechts het 

zandpad langs het bos in. 
56. Blijf dit zandpad steeds volgen Na 20 km lieht aan de rechterkant een klein 

grasveldje. Dit is het Kampterrein! f (  

Produced on a extreme cold and misty winter day 	 e  Daan  en Frank - 15  februari  2004 



RECEPTEN voor ZOMERKAMP 2004 in ZEELAND 

EXTRAATJE VOOR BIJ HET AVONDETEN... 

Brandnetelsoep 

Ingrediënten: 
1 grote ui 
5 aardappels 
olijfolie 
zout en peper 
brandnetelscheuten 
1,5 dl. Koffieroom 

Bereiding: 
Pel de ui, schil de aardappels en snijd ze fijn. Fruit dit alles 3 A. 4 minuten in wat olie. Knip met 
een schaar de brandnetelscheuten af en was ze grondig. 
Doe alles in een pan. Vul de pan met ongeveer 1 liter water. Breng alles aan de kook, laat het 
koken totdat de aardappels gaar zijn. Breng de soep op smaak met zout en peper en laat dit even 
trekken. 
Roer op het laatst de koffieroom erdoorheen. 

Wist je dat: 
De voedingswaarde van brandnetels bijzonder groot is. In de jonge scheuten zit een hoog gehalte 
aan vitamine C. Ze kunnen verwerkt worden tot salade, maar ook gekookt smaken ze goed! 



RECEPTEN voor ZOMERKAMP 2004 in ZEELAND 

EXTRAATJE VOOR BIJ HET AVONDETEN... 

Slakken  
Slakken worden gevonden in zoet water, zout water en van de woestijnen tot de alpenweiden. Er 
is in Afrika een reusachtige slak van 20 cm lang. Ze zijn rijk aan proteïne en mineralen. Wanneer 
je landslakken verzamelt, mijd dan soorten met felgekleurde schaal — zij kunnen GIFTIG zijn. 
Zeeslakken, vooral in tropische wateren, zijn problematischer en moet je alleen eten als ze 
positief als ongevaarlijk zijn geïdentificeerd. De kegelslak Toxoglossa bijvoorbeeld, aan de kust 
van de Grote Oceaan en het Caribisch gebied, heeft een giftige steek als een onderhuidse naald. 
Sommige soorten kunnen je doden! 

Bereiding: 
Laat slakken een paar dagen vasten, of geef ze alleen eetbare plantedelen, totdat eventuele 
gifstoffen hun darmkanaal hebben verlaten. Zet ze een tijdje in zout water om ze verder schoon 
te maken. Kook ze 10 minuten met wat groene kruiden. 

• Wist je dat: 
Slakken in winterslaap zijn ook goed te eten, mits het operculum (het plaatje dat het huisje 
afsluit) dicht en stevig is en niet is teruggeweken. 
Slakken zonder huisje zijn eveneens goed eetbaar. 



RECEPTEN voor ZOMERKAMP 2004 in ZEELAND 

EXTRAATJE VOOR BIJ HET AVONDETEN... 

Vis 
Alle zoetwatervissen zijn geschikt voor consumptie. Vissen van minder dan 5 cm lang kunnen in 
hun geheel worden verwijderd. Katvis en paling hebben een gladde huid maar ander vissen moet 
je van schubben ontdoen. Katvis heeft een skelet van kraakbeen. De meeste andere vissen 
hebben veel graten. 

Bereiding: 
Leegbloeden Snijd, zodra de vis is gevangen, zijn keel door en laat hem leegbloeden. Snij de 
kieuwen uit. 
Ingewanden Maak een insnijding vanaf de opening van de anus tot waar de keel was 
doorgesneden. Verwijder alle organen — je kunt ze als visaas aan een haak gebruiken. Houd de 
hom of kuit, aan de zijkant van de vis, voor consumptie. Hom is zacht, en deze vind je in 
mannetjes. Kuit is hard, en trefje aan in vrouwtjes. Hom en kuit hebben hoge voedingswaarde. 
Deze bereiding maakt de vis langer houdbaar. 
Ontschubben is niet nodig en vis kan worden gekookt terwijl de schubben er nog aan zitten, 
maar haal ze er af als je daarvoor de tijd hebt. Schraap een mes langs de vis, van staart tot kop. 
Villen De vissenhuid heeft goede voedingswaarde en die moet je laten zitten en eten tenzij er 
overvloed aan voedsel is. Om paling en katvis te villen, steek je een stok door de vis, haakt die 
achter vorkende paaltjes, en nadat je de huid hier net onder hebt weggesneden, trek je deze 
omlaag in de richting van de staart. 



RECEPTEN voor ZOMERKAMP 2004 in ZEELAND 

VOOR DE OCHTEND OF DE MIDDAG 

Sparrethee 
Ingrediënten: 
Sparre- en/of dennennaalden 
Water 

Bereiding: 
Verzamel alleen verse, groene naalden en kook ze. Laat sparre en dennennaalden trekken in heet 
water om thee te maken. 

Wist je dat: 
De geproduceerde vloeistof is rijk aan vitamine C. De vitamine kan op directere wijze worden 
verkregen door te kauwen op zachte, jonge naalden, waarvan de groen topjes vooral lekker zijn 
in het voorjaar. Spanen komen tot ver in het noorden voor en vormen een belangrijke bron van 
voedingsstoffen wanneer weinig andere planten beschikbaar zijn. 

Eikelt'eskoffie 
Ingrediënten: 
Eikeltjes 

Bereiding: 
De koffie zoals normaal bereiden. Alleen wordt de gemalen koffie vervangen worden door 
gebrande en gemalen eikels. 

Wist je dat: 
De hiermee bereide drank is niet schadelijk voor het hart en zenuwstelsel en dus geschikt om 
door kinderen en gevoelige mensen te worden gedronken. Eikeltjeskoffie is voedzaam en 
versterkend met een lichte tonische werking op de darmen. Teveel van deze kan echter leiden tot 
verstopping (door de looistoffen). 

Een ei bakken in een broodkorst 

Ingrediënten: 
paar sneeën brood 
ei 
2 stoeptegels 
aluminiumfolie 

Bereiding: 
Leg de (schone) stoeptegels in de hete as zodat deze kan voorverwarmen. Let op(!): deze moeten 
echt waterpas liggen. 
Hol de sneeën brood uit waarbij je de korst heel moet laten en leg deze op de tegel. Als de steen 
te vies is geworden of niet helemaal recht ligt dan kun je een soort platte pan maken met 
opstaand randje voor om de broodkorst. Eventueel kun je hier een aluminium dekschaal voor 
gebruiken (wegwerp). 



RECEPTEN voor ZOMERKAMP 2004 in ZEELAND 

VOOR BIJ HET KAMPVUUR... 

Engeltjes te paard 
Ingrediënten: 
Kaasblokjes 
ontbijtspek 
dunnen stokken 

Bereiding: 
Wikkel de kaas in de spek en prik ze aan de stok. Hou de stok boven het vuur totdat de kaas 
begint te smelten, want dan zijn ze goed. 

Een ei in een sinaasappel 
Ingrediënten: 
Eieren 
Sinaasappels 

Materiaal: 
schilmesjes 
2 dunne twijgjes of wat ijzerdraad per gevulde sinaasappel 

Bereiding: 
Dit is waarschijnlijk het raarste wat je op een kampvuur kan maken. Neem een sinaasappel en 
snij het topje ervan af. Hol het vervolgens helemaal uit. Breek het ei en giet het in de holle 
sinaasappel. Leg daarna het dekseltje weer op de sinaasappel en steek het vast met twee dunnen 
twijgjes/ijzerdraad. Plaats het ten slotte in de hete as. Je kunt tussendoor kijken of het al goed is. 
Als het goed is kan je het (lekker) uitlepelen. Dit alles kan ook met een aardappel, maar dit wordt 
natuurlijk veel moeilijker. 



Visadres 

M.J.A. van Bakel 
Hunnenpad 10 (industrieterrein Daanhoef) 
5349 BG Oss 
0412-474601 
06-53454088 

Afspraak: 
10 kilogram LEVENDE meervallen afhalen op 31-8-04 op het Hunnenpad 10. Dit zal 
ongeveer 30 euro kosten. Eventueel wordt er ijs meegegeven om de meervallen te doden of 
deze kunnen van tevoren worden gedood. Voor het afhalen eerst even bellen! 

ALTERNATIEF 

Versantvoort Verse Visspecialiteiten 
Terwaenen 30 
5341  DG  OSS 
0412-644643 

Afspraak: 
25 x vis met ingewanden. 1 week van tevoren bellen voor prijs en bestelling. 

_ 



Corvee rooster: Groepje 
1 

Groepje 
2 

Groepje 
3 

Groepje 
4 

Groepje 
5 

Zondag Avond Opzetten Afruimen / / / 
maandag Ochtend / / Opzetten / Afruimen 

Middag Afruimen Opzetten / / / 
Avond / / / Afruimen Opzetten 

Dinsdag Ochtend / Opzetten / / / 
Donderdag Ochtend / / / Opzetten Afruimen 

Avond / / / / / 
Vrijdag Ochtend Opzetten Afruimen / / / 

Avond / / Afruimen Opzetten / 
Zaterdag Ochtend / / / Afruimen Opzetten 

Middag Opzetten / Afruimen / / 
Avond / / / / / 

Groepje 1: 
	

Groepje 2: 	Groepje 3: 	Groepje 4: 	Groepje 5: 
Stefan Koen Arjan Edwin Kelly 
Karlijn A Karlijn S  Davy  Ardy Frank 
Willem Geert  Rick  Wouter Djani 
Bart Joani Pleun Pieter 



Spelletjes om kamp oost & West te bepalen 
Kennis: 
Om de beurt komt er iemand apart. En staan 3 emmers een met een streep bij de 3 liter, een 
met een streep bij de 5 liter en een zonder streep. Het is nu de bedoeling dat de kinderen de 
emmer zonder streep vullen met precies 4 liter water. 

Gelukt (ja/nee)? Snelheid Bijzonderheden? 
Ardy 
Arj  an  
Bart  
Davy  
Djani 
Edwin 
Frank 
Geert 
Joani 
Karlijn A 
Karlijn S 
Kelly 
Koen 
Pieter 
Pleun  
Rick  
Stefan 
Willem 
Wouter 



Binnenband trekken 

Nodia 
Binnenbanden 
Grote boom 
Pionier touw 2x 
Baksteen 
Meetlint 
tuigje 

voorbereiding 

Maak de binnenbanden aan elkaar door ze te lussen. 
Maak 1 van de twee uiteindes van het zojuist ontstane binnenbandtouw aan de grote boom door middel van de pionier 
touwen. 
Maak het andere uiteinde van het zojuist ontstane binnenbandtouw met een karabiener aan het tuigje 
Steek kind in tuigje. 
Geef kind baksteen. 

Intensie spel 

Kind loopt aan met baksteen en probeert deze zover mogelijk weg te leggen. 
Meet lengte op van boom naar begin baksteen  

Spelregels 

gr mag niet gegooid worden met de baksteen. 
gr mag niet geholpen worden. 
,pij beuk van het zojuist ontstane binnenbandtouw telt de meting niet en zal er op nieuw gelopen moeten worden. 
Men heeft 3 pogingen.  
Pe  beste poging telt 
Men begint met lopen naast de boom en geen stap verder terug 
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1 ste  poging (cm) 2de  poging (cm) 30e  poging (cm) naam 



Opstakel parcours 

Nodig 
• Tennisballen 5x 
• 3 pionnen 
• touwtje spring touw 
• emmers 
• banken 2x 
• lepel 
• gekookt ei 5x 
• stopwatch 

voor bereiding 
leg het parcours klaar zoals op de tekening 

Zie bijlage 

Intentie spel 
Kind moet zo snel mogelijk het parcours afleggen. 

Spelregels 

Volg het parcours over de banken tussen de pionnen. In elke emmer die men tegen komt moet men en tennisbal in 
gooien nadat ze 3 keer hebben gesprongen met het springtouw. 
Alle dingen die je nodig hebt tijdens het parcours zullen vanaf de start meegenomen moeten worden ( 5 tennisballen en 1 
touwtje spring touw). 
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emmer 4 

emmer 3 

emmer 5 

emmer 1 

stad 
emmer 2 

0 bij dit teken 3 x springtouwen 

( 



naam  isle  poging  (cm)  2e poging (cm)  30e  poging (cm) 
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Samenwerking: 
Iedereen krijgt een kaartje met daarop een afbelding. Verder wordt er niets gezegd. Niemand 
weet wat de bedoeling is, wat gebeurt er? 
Het doel is dat de gene met de zelfde afbeelding bij elkaar komen te staan. 
Het is erg belangrijk dat de leiding bij dit spel erg goed oplet wat er gebeurt. Wie neemt het 
voortouw/de leiding. Wie werkt er juist mee en wie tegen. 

Handelingen (actief/of juist niet, innitiatief?) 
Ardy 

Arjan 

Bart  

Davy  

Djani 

Edwin 

Frank 

Geert 

Joani 

Karlijn A 

Karlijn S 

Kelly 

Koen 

Pieter 

Pleun  

Rick  

Stefan 

Willem 

Wouter 



Handigheid: 
De bedoeling is dar de kinderen geblindeerd uit een bak met spliterwten de volgende dingen 
zoeken: 

• een peperclip 
• een touwtje 
• een stukje schuim 
• een pennendopje/shampoodopje 
• een gummetje. 

Ze krijgen hiervoor maximaal 2 minuten de tijd. 

Hoeveel voorwerpen? Tijd Bijzonderheden? 
Ardy 
Arj  an  
Bart  
Davy  
Djani 
Edwin 
Frank 
Geert 
Joani 
Karlijn A 
Karlijn S 
Kelly 
Koen 
Pieter 
Pleun  
Rick  
Stefan 
Willem 
Wouter 



De crash  

Een hoogzwangere vrouw wordt aangereden door een auto en overlijdt aan een hersenbloeding. 
Ze wordt door een begrafenisondernemer gekist en in afwachting van de begrafenis opgebaard in 
de aula. Een personeelslid van de begrafenisondernemer meent geluiden in de kist te horen en 
meldt dat aan de eigenaar. Die stelt zijn werknemer gerust en verbiedt de man erover te praten, 
omdat dat de zaak zou kunnen schaden. Na de begrafenis kan de werknemer de psychische druk 
niet meer aan en hij vertelt het verhaal aan de weduwnaar. Die laat onmiddellijk de kist opgraven 
en openen. Daarin ligt de vrouw met een van pijn vertrokken gezicht en bebloedde handen. Naast 
haar ligt een pasgeboren, dode baby. (Bron : Panorama/De Post, 07/07/1994) 

Vliegtuig verliest zijn lading 
12 april 2003, Merksum, België 
boven Beigie is een vracht vliegtuig een deel van zijn lading verloren. 

vbeg'e.ag was opgestegen vanaf vliegveld Schiphol en was op weg  near 

'keens  land. be  lading bestond vooral uit dropmunten. 
•unten waren bedoeld om in dat land, waar ze geen eigen muntsoort 

tee 
heb n.  als wettig betaal-middel te dienen. 
Omdat alleen in Nederland en België dropmunten worden gegeten., was de 
regering van dot land niet bang dat ze zouden worden opgegeten; het zou  

°Limns  heel dom zijn van de mensen  dear,  omdat je voor 1 dropgulden een 

....ol met ander snoep kunt kopen. Snoep wat ze daar wel lekker vinden. 

gebeurde door een technisch mankement van de laadklep. 
te. van 8 kilometer viel de lading dropmunten naar beneden. 

dropmunteri kwamen precies op een schoolplein terecht van de school 

Merksem, Aeij Antwerpen, 

ekkig 	er geen kinderen aan het spelen op dat plein, zodat er niemand 

gewond rc 	e. be school-leiding heeft de dropmunten naar binnen gehaald 

ze v 	 n grendel opgeborgen. 

ike sc 	worden er nu 10 zakjes met dropmunten te voorschijn gehaald 

en &atgeïeed aan de leerlingen. 
Volgens de directeur van die school hebben ze nog genoeg dropmunten om 

er .9  jeer  long elke  deg  10 zekjes van uit te delen. 
.uchtvoaet Inspectie van Nederlamd en Be gië hebben een onderzoek naar het 

ongeval inge.. -t.  id,  

Mero gered door paard 
13 mci 2002. Soest 

Medisa. van Gendt heeft  hear  leven te danken aan haar paard Pow erfuil. 

het bos bij Soest aan het peardrijden toen ze ongelukkig ten val kwant 

,..,.akte door de val bewusteloos en was in levensgevaar.  

lo 	at het heel vroeg.in de ochtend was, waren er nog geen andere bezoekers in het bos, 

drie, jaar het paard van Mèlisa was, had al eerder een ongeluk met  hear  

)en Masa 12 jaar oud was. be ouders van Mèlisa waren toen in de buurt. 

Mètise is toen op de rug van Powerfull gesprongen en is samen met het paard 

terwij de moeder  inn  Mèlisa bij  hear  dochter bleef. 

e wlizen  wear  Mèlisa gewond op de grond lag, is de vader van Mèlisa 

or' de 	leners uit gaan rijden op Powerfult.. 

be YU  



helemaal hersteld is; ze is weer helemaal beter, 

in Soest een flinke paarden-taart en een medaille 

een commentaar beloofd, dat ze altijd goed voor Powerfull zal zorgen 

.m nooit zou willen ruilen voor een 'ander paard. 

, 

op ce grondz g gen, wist hij kennelijk dot er 

,rg'ne vns!Phaar. Na even aan  hoar  gesnuffeld te nebben en haar een be 

ad geduwd om te kijken of ze op wilde staan en ze niet reageerde, kreeg 

,elden von het vorige ongeluk voor zich; ook die van de hulpverleners, 

denken in beelden) Instinctief wist het, dot  hi  j hulp moest  goon  halen, 

galop naar het politieburo gerend  wear  Méliso  hoar  vader twee 

t om hulp te halen. 

en de deur te bonken en met eenvan 213r! voorpoten  longs  

hrape,n, waar bij hij flink hinnikte<  wist  hi  jde politm-ageriteri te alarmeren, 

-a genen  Powerful!  herkenden als net paard van Mélisa;  vermoedde ze 
dal 	 e2,:uttl moest zijn, 

taen met een politie-auto achter Powerfull aangereden naar de 

von het ohgeval, Op de plek aangekomen werd direct de ombulance gewaarschuwd 

ca dcr'.na ook snel was. 

Oidcirn 

22 februari1.913 Utrecht 

4entfe Koewett  

Na cen b 
	

tse Sheik, ('redactie:  the  ons om dOlomatieke redenen 
ver. 	 laam /icjm f, houden, omdat Iaj anders neraens meet' een land binnen 

ainnge,vat 

 kantrnt zo-der dat de mensen heel hard gingen lacnen), had deze Sheik het pkui 

cm de Utrechtse Donteren na te bouwen op een mooie plek in Koeweit, 

daar o' een tijdje onderzoeken bezig naar in de grond zittende 

(.4)  an ac,  waar ve nieuwe -.)amtoren moest komen, waren al enige proefboringen 

en op een later tijdstip nog meer proefboringen naar olie volgen. 

Moor d 	 gecharmeerd van onze r.)om in Urtec.ht, dat hij daar niet 

op wilde wachten ci'. liet de toren gelijk nabouwen, IDe Sheik wilde niets weten van 

ce,n 	 het zeker was dat door geen olie in de. grond zou zitten, 

Toni da, taren net klaar 	3 is er in de, omgeving een  groat  olieveld gevonden, 

int a iarnr,ani van 	e  one,  is de grond onder de loodzware toren  goon  

vcror..won,. ;.:vardaor de toren no verloop van tijd inzakte 

.eeri de toren nabouwen en niet de kerk die erbij hoort, 

toren zo uit het sprookje van '11.,uizen en één nacht vandaan 

ook 

ziy hooi 

de Sheik da I erg (olie)dom is b /I 

net alscc  

in het begin door de nederlanders al gauw Oliedom genoemd, 

olieland zou worden nagebouwd, 

en iS het woord 'oliedom' gebruikt voor mensen 

zeg maar oliedom. zijn bezig geweest Ps" 



Auto te water 

Abcoude. 7 juli 2003 

Th het Noord-Hollandse Abcoude is vanmorgen de auto van een 47-jarige inwoner 
van die  plants  te water geraakt. be auto: de nieuwe lichtgewicht voorwiel aangedreven 
VVizler, was op dot moment volledig gevuld met opgeblazen luchtbalonnen vanwege het 
fee..st van zijn dochter. be  47-jarige bestuurder had de balonnen bij een in de buurt 
zijnde pompsiation opgepompt via de de luchtpomp die voor autobanden gebruikt wordt, 

rsoorciat er zelfs bcilonnen onder de voorstoelen en op de bijrijdersploots waren gepropt, 

bleef de auto drijven, Het toeval wilde, dat er zo'n tweehonderd meter verderop een  
belling  aanwezig was, waar je je boot.  op een aanhanger te water kunt laten. be aoto die 
midden in de vaart dreef, werd door de wind richting die helling geblazen. Toen die 

wagen met de voorwielen de helling raakte, wist de bestuurder de motor weer te storten 
zo, hetzi wel met enige moeite en met een beetje hulp van de toegesnelde omstanders, 

de auto de helling op te rijden, be brandweer en de  politic  die net waren geariveercl, 
.30efden  seen  assistentie meer te verlenen. 

be bestuurder die met de schrik vrij kwam, denk er over om het idée met de bolonnen  
eon  de aula-fabriek te verkopen; zodat ze ook op een makkelijke en vooral  oak  goedkope 
manier, varende auto's kunnen bouwen. 

Een politie-woordvoerder verklaarde: Jaarlijks rijden er vele honderden auto's ongewild 

het water in; vaak met slechte afloop. Op dit moment zijn er onderzoeken bezig om 

auto's ?net airb,:ies uit te rusten die ook in geval van tewater raken, zichzelf 
epbfezen, eje  bestaancle airbags kunnen aangevuld worden met extra airbags die don 
bijvoorbeeld bi de voor- en de achterassen van een wagen kunnen warden geplaatst.  
Ado's  die dan ewater  goon,  zijn dan onzinkbaar geworden. Wij denken dat dat vele 

tientallen doden en bijna verdrinkingen per jaar zal schelen. 
Redactie: Wij denken zelf dat ze al »7 een vergevorderd stadium zijn om auto's die 
te kvater  goon  onzinkbaar te inaken. Wij hebben via onze eigen bronnen het volgende 

Qevonden klik bier 

Hond officieel ingochrevea  ids  iceribut op een basisschool 

Zierikzee 21 oktober 2002 
Zierikzee is de één-jarige Labrador Boris iofficieel ingeschreven als leerling von 

de plaatselijke basisschool, be reden voor de inschrijving was alsvolgdl Toen er op 

de school een thema over dieren werd georganiseerd, mocht elk kind een etgen huisdier  

MCC near  s?:-..hoo! nemen. Al gauw was de één-jarige Boris de lieveling von alle kinderen 

in de klas; ook de juf was erg geschorrneerd (redactie: gescharmeerd is dat je iets 

heel erg  leak  vind) van Boris. Toen de. ouders van de jongen die Boris  hod  meegenomen, 

er een keer een hele dag niet waren, vroegen ze of Boris voor deze ene keer weer met 

de jongen mee  near  school mocht, omdat hij  enders  de hele dog alleen thuis moest blijven. 

Op deze school  wear  de kinderen regelmatig tussen de middag overblijven, vond men 

dat geen probleern. Tijdens de lessen bleek Boris zeer nieuwsgierig te zijn en deed 

efgcuw mail met de lessen. Wei kreeg hij aangepaste hondenvragen tijdens het rekenen. 
En o gauw iist hij hoeveel 2 + 2 was; hij tikte don 4 maal met zijn poet op de grond. 

Tijdens de teken en schilderles was Boris zo nieuwschierig, dat hij zijn neus in de 

weterverf duwde en- toen hij even later aan een stuk papier ging snuffelen, ontdekte 
hij dot er een afdruk op kwam te staan. Algauw maakte Boris toen zijn eigen schilderijen. 

(redactiee schilderijen maken komt ook bij apen en olifanten voor) 
Boris bleek zo'n goede leerling, dat hij  can  meer lessen actief ging meedoen. 
Aan het einde Van deze dag bleek Boris mee te hebben gedaan don rekenen,  tool,  

Gymne.s.liek tekenen en schilderen 



lr bleekan 

met 

van 

Bori 

za  

ngepost iessen-pakket. Ook de examens zullen worden aangepast; 

exmnens a rekenen, lezen, toolvaardigheid, lichamelijke opvoeding -eclacti • 

dr):Crewvaardigheden in de vorm van neusschilderen en een exenenci jf er 

ede Ieering 	zijn dat de 

ders heeft besloten om Boris officieel 	te schrijven ais lee, 

de school na overleg 

Then  raze f'S igever acin de direcl'eur vroeg hoe een hond kon Ieren lezen, was de 

C 	 heel simpeli he lerares of leraar heeft plaatjes van al erlei 

Als de leraar of lerares Boris een plaatje voorhoudt, don 

•c1 met speelgoed-voorwerpen Wen, of  goon  aanwijzen door 

In een hogere klas zal Boris op deze manier ook zijn eigen  roam  en de 

r5..1.2,n run de kinderen die don zijn opgeschreven net cis  eon  plaatje, eren nerkennen. 

8or 	zel over enkele ,jaren de eerste hond zijn met een echt basisschao 

zijn niet zo vreemd; er zijn genoeg honden die  near  een 

r door krijgen ze alleen moor gehoorzaamheidstraining en; 

de eige bond ter wereld die naar een basisschool  goat  e  

ijk school-lessen volgd", aldus de direeteur, o  

zal Bori.s zeker overnoen eiglor een 	klas en is 

seer'  van school gestuurd. 

,-i.oar van rt,oris zelf Wwwoefl 

ziche ' 	door zellgeboiiwdu supembocucTi 

i?rkco ere; dossier uitgelekt: 

t•tga;i:: threreor is map met çjegevens',' spreek uit ti Neder/ 	 - 

Een A kodemsch Ziekenhuis 3 april  990 

eind weten te eggen op een geheim ziekenhuis-do 

gheclen van het 
	

ongeluk bij het vuilnis terecht kwam. 

oplettende vukusmcin heeft toen de map met vertrouwelijke gegevens aan ons 

overhondigd om het een en  ender  uit te zoeken. 

redactie van Sterke Verhalen heeft echter ge.meend dat dit vertrouwelijke 

— -ribaor gemaakt moest warden, omdat hef  belong  von openbaar-making 

jgen. 

de jongen met een gong van minstens 45 kilometer per uur 

tegen een boom aangelopen moet hebben: iets wat normaal gesproken onmogelijk 

omdat de snelste hardloper niet sneller  goat  dan 36 kilometer per uur, een hardloper 

non een wedstrijd 100 meter hardlopen meedoet, doet hier op zijn snelst 

den ever; dat is omgerekend per uur 36 kilometer. Dus hij zou minstens 

ter per uur harder hebben moeten lopen dan de snelste hardloper, 

deze 	 e behondel-tafel 1og en ZiJfl kleding ut getrokken werd, 

ontdekte de. ertsen dot de jongen iets mcl zijn schoenen had gedaan, 

ontdekten dot er een paar sloffen onder de schoenen waren gebonden. In deze 

sloffen had de jongen allemaal van elastiekjes gemaakte bolletjes gestopt, Op deze 

rnrrrier had de jongen bijzonder verende schoenzolen gemaakt, Een verpleegster 

die zef aan .urnen deed en die de. zelfde moot schoenen had cis die jongen, heeft 

acIngetrokken op verzoek van de behandelende dokter, 

en hoe het kon dat die jongen tegen een boom aengelopen was 

oen de verpleegster de schoenen clan had, sprong ze cis het  

(Sjnze each  



were  no.ar vuren., 	 .lijk moor een ktein stapje wilde nemen. Na een  pear  

-passen, sprong dez€ 	'pleegster ineens zo over de behandel-taf el heen. 

Jeze„ verpleegster 	t net of zij met turnen op een trampoline aan het 

zeveel 

 

vering zat er in deze schoenen, 

do artsen von hot Ak.odemische Ziekenhuis was dit de ve klaring voor de  hone  

eze jongen,  Fn  ook de reden waarom hij tegen een boom aan gelopen 

, 

tJFt dit dossier blijkt verder,tat de jarigen e • bij bewu 

Qekomen, moer dat hij door de klap een stukje geheugen was kwijt geraakt. Zo kon 

niets meer van de schoenen herinneren, Op verzoek van  ac  

van de 	ge:eI n ben de artsen de schoenen loten verbranden in het ketelhuis van 

ook de verbrandingsovens staan. 

kundiggen die allemaal een aeheimhoudings-plicht hebben, 

hier voor ieders veiligheid maar beter niet over gesproken 

warden. Za wilden absoluut voorkomen dot er nog meer ongelukken met dit 

schoenen zouden gebeuren, 

weten dot er toch be aelde geruchten z,in geweest over deze schoenen, 

cia rrhcieneo'fahrikcnten met he 	e er van of wisten. Doordnt ze alieen 

geruchten hadden gehoord, wisten ze dus niet precies hoe ze deze super-

schoenen na maesten maken, Wei hebben bekende schoen-fabrikanten het geprobeerd 

met lucht-kussentjes in de zolen: zoals de bekende  Nike,  Air, 

Wi.aeir of ,10  dear  nu zo hord op  goat?????  

gen met mr,t 

Canada voorjaar 2001 

Twee .sportviers die in een klein rieviert,je ifl Canada aan het vissen waren, werden 

piotwlinn door een vloedgolf overvellen en konden zich alleen voor korte tiJd iml 

nrjian door op een  groat  rotsblok te klimmen welke midden in de rivier lag. 

ter steeds hoger en hoger kwam, leek de situatic voor de twee sportvis 

 rkior het wild kolkende water was het onmogelijk om  dear  met een 

e.t zon ook minstens een dag duren voordat er een helikopter toKis  

can  de twee sportvissers te kunnen redden. Binnen enkele uren zouden de 

het water worden meegesleurt en zeker verdrinken als ze niet 

3en. Ondertussen was het riviertje al in een brede en heel woeste 

kon zetten, werdt verklaord door het feit dat er een  

rid  Was doorgebroken, Achter deze. dijk was een siuwmeer 

eer  Woo  met een grote dijk en een soort sluisdeurenl don het 

"et riviertje diende ook als extra opvang om water af te voeren 

peil in het stuwmeer te hoog zou worden, 

•ri vader en oudere broers was meegegaan om hulp te verlenen, 

cr'kcloos toezien hoe de twee sportvissers op de rotSett zaten en spoedig 

De twee sportvissers die wel probeerde  ern  nog met hun 

in met een  hook  ergens dun de kant naar een boom te werpen, 

elf zo uit het water konden hengelen als ze de lijn binnen 

raaien van de malen, hadden het toch niet  gored!'  doordat 

zeker zou breken. Bovendien was de afstand naar 



geworden om e4: rie werchengeis. 

t)e. 

Oth 0 

dikke.re,  

, kreeg hij een ideel 

ib zat voor model-vilegt ,gen en model-hel cepters en 

wedstrijden met zijn model-helicopter,  bedacht, dot als 

r beven de twee sportvissers zou kunnen komen, zei een 

e  helicopter  kunnen bevestiggen. 

elicopter weer naar de kant kunnen loten vliegen en door den 

laten bevestigae,n dan konden de twee sportvissers 

, net zoals ie een grote vis binnenhaeld. Aan deze 

e lijn worden bevestigt en daaraan weer een heel 

dikkere iijn ei touw konden de vissers dan gewoon met hun handen 

was er een touw bij de sportvissers dot dik genoeg was om 

sterke stroom in naar de kant te trekken, 

opschieten 	; plan  wont  er was nog maar weinig tijd over, 

t zijn vader naar buis gingenom de model-helicopter  op te 

e broers een briefje voor  ender  aan de model-helicopter  

rtvissers konden lezen wat het plan was, 

No een Genjui pogingen lukte het de jongen am de modehelicopter op de goede plek 
de  litchi;  s 	laten hangen en konden de twee sportvissers de haak met 

precies op tijd, want het water kwam al tot hun knieën. 

'ke mannen nodig om het touw met de twee sportvissers croon 

ken, Het duurde hierna  nag  wel een kwartier voordat de twee 

Ir veilig en wei  eon  de kant stonden. 

ware held. 

In con commentaar op deze heldendaad verklaarde de jongen; 

dit met wedstrijden regelmatig, dingen aanpikken  ear  de hel; en verderop 

er dropb n op een aangewezen  pick;  dus het was voor mij maar een klein kunstje. 

vroor; wc hij later al beroep wilde  goon  doen, was het antwoord: 

worden en misschien ga ik dan wel bij de 

werken, 

bij het oplossen van een misdrijf 

,j  de indentiteit niet mogen vrijgeven ..alt veligheids-

kunnen helpen bij het oplossen van een misdrijf. 

arme J. vd W heeft als grote hobby, auto's, Alleri wat moor met  

,eft,  verzameld hij. Zo knipt hij ook (We auto-plaatjes uit tijdschriften 

;c„,krenten, Eike auto of ze nou heel erg oud zijn of juist  dc  allernieuwste modellen, 

weet h3 alt zijn hoofd. Hij weet zelfs of er bij een bepaald model iets veranderd is en 

jroar dot is siebelir<i 

Varrier he,eft deze jonoen het talent om van elke auto die hij ziet het kenteken te onthouden, 

ook veak  lands  de stoeprand te vinden om naar passeerende auto's te k; 

Toe'n 

WicSi de pc 

krzoek ook  eon  de deur kwamen van het huis von 

jongen voor de oplossing zou zorgen. 



vee,i of VOj 

de ionen ''heb - • , •o  
-orde ‘i'k wu ze 

as oori dog eerder een  poor  honderd meter verderop in de straat een bankoverval 

gewoest. Do 	ie. besloot om een buurt-onderzoek -te houden omdat ze te weinig 

c,xmknopings- 	hadden om de zaak op te lossen. 

deur  longs  om te vragen of de bewoners soms wat bijzonaers was 

dog van de bankoverval,  Dc  politiemen die de moeder von de jongen 

vroeg ook of er nog anderen in huis waren die misschien iets konden hebben 

zoontje i 5 binnen", ontwaarde zij de politiemen.  "irk ail  hem wel even 

e, 

ieur verscheen was  hi  net bezio om. een auto uit een blaadje te 

roeg de jongen of hij Sams 

je van de auto in de hand van de jongen  -Jag,  vroeg hij 

rken" Toen zijn moeder dot bevestigde, vroeg de politieman 

hier  oak  een vreemde auto voorbij zien komen?" Toen de jongen 

ma& wel even opnoemen  hoar,  dan doe ik ook gelijk wel even 

_n de politieman dit hoorde, stand hij te klapperen met zijn oren„ 

en en  madden  compleet met kentekens waren 

naar het buro om het verder uit te zoeken. 
i4ogauw miren er een paar verdachte kentekens gevonden. Deze kentekens waren von 

mensen die, al een strafblad hadden, Éé,n kenteken stond op naam van iemand die al eens 

eerder voor een bankoverval in de gevangenis had aezeten. De recherge 5 toen  goon  

dactie pasten is in de gaten houden) Ook bleek deze 

o no  eon  verdachte was, plotseling veel geld uit te geven. De recherge 

de man cion te houden, Na een  poor  stevige verhoren heeft deze verdachte 

kencl. 

.ert met zijn ouders uitgenodigd door de Hoofd-Commisoris 

het politieburo; ook mocht de jongen in een politie-auto 

echte politiepet cis beloning. 

de jongen nog, of hij later bij de  politic  zal gaan werken, 

qoon verkopen; "want dan kan ik in allemaal nieuwe a-utois wan 

‘S'i sse dood 

ng ven een bnj 	den-centrum zijn op zeek • 

naar' e 	 Het meisje was ge,kieedt in een mooie Jos met 

en droog ook een lange broek. 

onoeveer een week geleden een hoog-bejaarde vrouw van de 

Het meisje dot nog wel vet'.elde dot ze een boodschap voor 

liep op weg naar de winkel achter een hoog-bejaarde vrouw  

owl  die met con rolator hop. Het meisje zag op een gegeven moment dat de vrouw 

voor een geparke,e.rci staande  grate  bestelbus  longs,  de drukke. weg wilde oversteken. 

Op  doze  weg wns veel verkeer en ze reden hier nog erg hard ook. Omdat het meisje 

nordKerd• 
	 • het hier erg gevaarlijk kon zijn en dat je nooit 

or oog moest 	 zeker niet voor een geparkeerde auto bangs,. 

den ku o hot aankomende verkeer nooit goed zien, Ze wist: als  je  will  

itijd zo doen dot je het verkeer goed kunt zien aankomen 

jou ook op tijd kan zien staan aan de stoeprand. Als je aan de 

sA)orkant von een geparkeerde auto of bestelbus oversteekt, dan kan men jou niet 

baster. o 



Teen het meu3e zag dot de hoog-bejaarde vrouw voor de  grate  bestelbus  longs  
Jmacr de Ikke weg wilde oversteken, bedacht ze zich geen moment en rende  

near  de vrouw toe. Net  op tijd kon ze de hoog-bejaarde vrouw terug trekken, juist 
op he , :oment dat er een  grate  stadsbus (lijn 15) passeerde, Het meisje bleek zo 
kracht te kunnen ontwikkelen op dot moment, dat beide weer op de stoep terecht 

kwamen, waarbij de vrouw boven op het meisje terecht kwam. &elukkig mankeerde 

ze. oikbe. niets: alleen de rolator van de hoog-bejaarde vrouw werdt onder de 

wielen van de grote stadsbus helemaal verpletterd. Toen de chaufeur was uitgestapt 

en he',.1q.  ‹vis(..•;hrokke,r‘ naar de vrouw en het meisje was toegelopen, ging het meisje 
gelijk 	want ze moest nog snel de boodschap halen voor haar moeder. Ze had 
haar moeder beleefd om weer vlug terug te zijn met de boodschap. be  chauffeur 
hoorde het meisje nog wel tegen de hoog-bejaarde vrouw zeggen dat ze in het 
vervolg moor beter over het zeebrapad kon oversteken. 

de eden van de bewoners-vereniging van het bejaarden-centrum zijn 

n= 	• r dit meisje, 

meisje een oorkonde geven voor haar moedig en vooral doortastend 
g ('reactie. het 'au gaan om de Helden-Penning van de stad Amsterdam). De 

leden van de bewoners-vereniging en de betrokken hoog-bejaarde vrouw zelf, willen 
het meisje niet alleen bedanken voor  hear  getoonde moed,  maw  ook een leuke dag 
aanbieden in een pretpark 

dit meisje 5, bericht het dan aan ons, zodat wij dit kunnen 

doorqeve.n 
Afrodislaap 

Een bejaarde Chinese miijonair in  Hong Kong  had een ongebruikelijk recept om zijn kwijnende 
potentie te verhogen. Ook nodigde hij geregeld een aantal bevriende miljonairs , die met hetzelfde 
probleem tobden, uit voor een speciaal diner. In zijn zwaarbewaakte villa namen ze dan plaats aan 
een tafel waarin een serie ronde gaten geboord waren, één voor elke gast. leder van hen kreeg een 
scherp kapmes. Op een bepaald teken hief een groep bedienden van onder de tafel een stel jonge 

levende apen omhoog, zodat hun kruinen door de gaten staken. Met de kapmessen hakten de 
miljonairs de hersenpannen af als waren het gekookte eitjes. Dan lepelden ze er de nog warme 
hersenen uit en aten die op. Ze dachten dat ze op die manier hun potentie konden vergroten. 

(Bron : PORTNOY  Ethel,  Broodje Aap Met, Uitgeverij De Harmonie, p26.) 

Big Bang Beha 
In de jaren zestig ontdekt een vrouw dat er zoiets bestaat als een opblaas-beha hèt antwoord op 
haar probleem, want de Schepper heeft haar met een te kleine boezem opgezadeld. Het ding heeft 

twee holle ruimten die opgeblazen kunnen worden tot de gewenste omvang. Voortaan is haar 
voorgevel prachtig gevuld, welke kleren ze ook draagt. Fier rechtop loopt ze achter haar borsten 
aan. Als ze incheckt voor een vliegreis, vraagt ze een plaats voorin, zodat ze op weg naar de WC 
langs de passagiers kan paraderen. Tijdens haar eerste wandeling door het gangpad zwelt haar 
boezem echter op tot gigantische afmetingen. Dan ontploft de beha. Toch had ze hem niet te vol 
geblazen. De luchtdruk in de cabine was gewoon even weggevallen. (Bron : Panorama/De Post, 

09/07/1993) 

Blinde woede 
Een blinde vrouw beleeft de schrik van haar leven wanneer haar voordeur plots geforceerd wordt. 

Gelukkig zit de deur op de ketting, en die houdt stand. Op het moment dat ze de deur wil 
dichtdrukken, grijpt de inbreker haar onder de ketting door bij de pols. Met haar vrije hand pakt de 

vrouw de lange vingers van de dief beet. Omdat ze vaak piano speelt en dikke brailleboeken 
verslindt, zijn haar eigen vongers zo gespierd dat ze die van de dief breekt alsof het een bosje 

spaghetti was. De politie arresteert de man iets later in de EHBO-post van het ziekenhuis. (Bron: 
Panorama/De Post, 16/07/93) 



Brandhout 
Een uit de kluiten gewassen ambasadeur van een Derde-Wereldland kwam zijn geloofsbrieven 

aanbieden bij de president van een grote Europese mogendheid en werd in de wachtkamer 
binnengelaten. Deze was prachtig ingericht en stond vol antiek meubilair. De ambasadeur, die 
alleen in de kamer was, werd moe van het staan en ging op een fragiele Louis-XVI-stoel zitten. 

Prompt begaf die het onder zijn gewicht. Wat moest hij beginnen ? Hij raapte gauw de 
brokstukken bij elkaar en wierp ze in de open haard. De laatste resten werden door de vlammen 
verzwolgen toen zijn gasther de kamer binnenkwam. Het personeel van het presidentiële paleis 
vraagt zich nog steeds af waar dat ene stoeltje is gebleven. (Bron : Panorama/De Post, 09/07/93) 

De piemel 
Een jongentje van drie jaar wil maar niet zindelijk worden, alle uitbranders van zijn moeder ten 

spijt. Als hij voor de zoveelste keer in zijn broek doet, roept zijn wanhopige moeder: « Als je nu 
nog één keer in je broek plast, snij ik je piemel eraf! » In de kamer ernaast spitst het vijfjarige 

zusje van de bedplasser de oren. Op een dag laat de moeder haar kinderen even alleen om 
boodschappen te doen. wanneer het joch in zijn broek plast aarzelt zijn zus geen seconde : ze 
pakt een schaar en knipt in piemel af. Hij is al bijna doodgebloed als moeder terugkomt. In de 

hoop dat ze hem nog op tijd naar het ziekenhuis zal kunnen brengen zet ze het jongentje 
onmiddellijk in de auto. Inderhaast rijdt ze iets te hard achteruit. Haar dochter, die net op dat 
moment in paniek het huis komt uitgelopen, sukkelt onder de auto en is op slag dood. (Bron: 

Panorama/De Post, 09/07/93) 

Hamertje tik 
Omdat ze zich tijdens een ontgroeningritueel niet wilden laten kennen, stemden drie 
Amerikaanse studenten erin toe op een avond een leegstaand huis binnen te gaan 

waarvan men beweerde dat het er spookte. 
De eerste jongen ging naar binnen, maar op het afgesproken tijdstip kwam hij niet naar 
buiten. Dus ging de tweede jongen naar binnen om hem te zoeken. Die kwam ook niet 

meer tevoorschijn. Ten slotte ging de derde naar binnen, met de opmerking dat hij 
nergens bang voor was en dat de andere twee hem waarschijnlijk een loer wilden 

draaien. 
Toen ook hij niet terugkwam ging de voorzitter van de studentenvereniging naar binnen 
om te kijken wat er aan de hand was. In het huis was het donker en stil — maar hij hoorde 
een gestadig getik dat van het dak leek te komen. Hij klom naar de zolder en keek uit het 

dakraam. Daar op het dak zag hij de derde jongen in een goot liggen, starend naar de 
maan, gestaag tikkend met een bebloede hamer. Hij was krankzinnig geworden. De 
andere twee jongens zijn nooit gevonden. (Bron : PORTNOY  Ethel,  Broodje Aap Met, 

Uitgeverij De Harmonie, p17.) 

Kettingreactie 
Zoals elke ochtend staat de secretaresse in een bomvolle bus. Ze werkt in het hart van de stad en 

daar is parkeren nu eenmaal onmogelijk. Als de bus vaart mindert om bij een halte te stoppen, 
denkt ze even dat ze hallucineert. Dan dringt het tot haar door: iemand probeert haar halsketting 
los te maken. In een reflex grijpt ze over haar schouder. Haar hand blijft hangen in de halsketting 
van de dader. Als die zich losrukt en zich een weg naar buiten baant, staat ze met diens gebroken 

ketting in haar handen. Die is van puur goud, zo blijkt later. Die van haar was nep. (Bron: 
Panorama/De Post, 16/07/93) 

Lekkere hap 
Een man die te veel op had, kwam op een avond laat thuis en in plaats van naar bed te gaan, viel 

hij beneden op de bank in slaap. Maar zijn kinderen kwamen die nacht nog later thuis van een 
feestje, en zagen hem daar liggen. Ze gingen naar de keuken op zoek naar een hapje om hun 

nachtelijke honger te stillen. In de koelkast lagen de resten van een kalkoen. Ze besloten een grap 
met hun vader uit te halen, liepen op hun tenen naar hem toe, ritsten zijn gulp open en lieten de 

nek van de kalkoen uit zijn broek steken. 
De volgende ochtend kwam zijn vrouw naar beneden. Toen ze haar man zag liggen kreeg ze een 

hartaanval. De kat zat boven op hem, knagend aan de resten van lets dat uit zijn gulp hing. (Bron: 
PORTNOY  Ethel,  Broodje Aap Met, Uitgeverij De Harmonie, p22.) 



Expeditie spelletjes: 

Alle spellen worden gespeeld in de 2 teams. Bij elke spel zijn voor het winnende team 10 
punten te halen bij gelijk spel worden deze verdeeld in 2 keer 5. 

10.00 - 11.00 uur 	Touw door branden.:> het is de bedoeling dat het team hun 
touw zo snel mogelijk door branden. Beide teams krijgen een even 
dik touw. Ze moeten alles zelf doen en krijgen van ons alleen een 
magnesiumstick 

11.00 - 12.00 uur 
	

"Ren-je-rot" met prive vragen.:> be kinderen van alle kinderen 
hebben een lijst met vragen ingevuld. Om de beurt word er een kind 
naar voren gehaald en komt er een vraag over dat kind. Van elk 
team mag er een persoon rennen. begene die het eerst het kind aan 
tik over wie de vraag gaat mag deze vraag beantwoorden 

12.00 - 13.00 uur Eten en corvee > de gene die geen corvee hebben kunnen vast 
beginnen met het opbouwen van de stormbaan 

13.00 - 14.30 uur Stormbaan» in de vorm van een estafette. 
14.30 - 15.00 uur Koekje memorie => op een ronde/draaiende tafel staan verdeeld 

over een aantal vlakken bekertjes, onder elk bekertje licht een 
koekje. Om de beurt mag er een kind een bekertje pakken zo dra er 
iemand een bekertje pakt waar niets meer onder licht is hij/zij af. 

15.00- 16.00 uur 
	

Puzzelspel => in het bos liggen 5 puzzel stukken verstopt, deze 
puzzelstukken moeten ze vinden met een kaartcoördinaat, het team 
dat als eerste de puzzel compleet in elkaar heeft liggen wint. 

16.00- 17.00 uur 
	

Katapult schieten:> Van elk team staat er persoon achter een 
katapult en schiet met waterballetjes. be  rest van de twee teams 
staan door elkaar heen op boonstammetjes. Als je geraakt wordt 
door zo'n balletje of je valt van je boomstammetje ben je af. 

17.00 uur 
	

Einde 

4:4  



Beste Oude 

Het zomerkamp zit er bijna aan te komen. De leiding is natuurlijk al volop bezig met 
de voorbereidingen. Dit jaar hebben we het plan voor een bijzondere kennis quiz. In 
deze quiz wordt getest hoe goed de Scouts elkaar kennen. In dit spel zullen de 
Scouts vragen moeten beantwoorden over de anderen. Voor dit spel hebben we jullie 
hulp nodig. 

Wij willen namelijk graag wat dingen weten die we kunnen wagen over uw kind 
tijdens dit spel. Wilt u zo vriendelijk zijn om de vragen over uw kind in de bijlage in 
te vullen en terug te sturen met behulp van de bijgevoegde envelop? 

Het is natuurlijk wel de bedoeling dat dit spel en deze vragen en antwoorden geheim 
blijven voor de Scouts. De verrassing op het zomerkamp zal dan nog groter zijn en 
de het spel natuurlijk ook. Alvast bedankt voor u* hulp. 

We hopen de ingevulde vragenlijst zo snel mogelijk ingevuld terug 

Met vriendelijke scouting groeten, 

De Scouts staf 



Naam kind: 	  

Wat is het favoriete spelletje van uw kind? 	  

Wat is het favoriete kleur van uw kind? 

Wat is het favoriete tv programma van uw kind? 	  

Wat is het favoriete eten van uw kind? 

Wie is de favoriete popster, zanger of zangeres van uw kind? 	  

Wie is de favoriete juf of meester van uw kind? 

Wat vindt uw kind het vervelendste klusje? 	  

Wat vindt uw kind niet lekker om te eten? 	  

Heeft uw kind een huisdier, zo ja wat is de naam? 	  

Wie is de beste vriend of vriendin van uw kind? 

Wat is de leukste uitspraak die u kind ooit deed? 	  

Had uw kind als baby een koosnaam, zo ja wat was die dan? 

Wat wil uw kind later worden? 	  



Van terrein naar post 1 
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Van post 1 naar post 2 



Zomerkamp 2004 Zeeland 
Dag 1: dinsdag 31 augustus 2004 

Tocht 1.2: Kaartcoördinaat 

Zoek het op de kaart die je gekregen hebt het volgende kaartcoördinaat op: 

168,29 — 415,94 

J 
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Van post 2 naar post 3 



Van post 2 naar roost 3 

De leiding zal je naar het begin punt van het volgende tocht gedeelte brengen 

1. 70° 
2. 0° dit is vlak na de boerderij (het is geen inrit het is echt een weg) 
3. 0° (de weg met het stalletje er aan op het einde) 
4. 340° 
5. 66° (niks aantrekken van bordje eigen weg) 
6. 90° 
7. 70° . 
8. 350° 
9. 260° 
10. 0° 
11. volg het fietspad waar je net bent op gekomen 
12. bij paddenstoel B1 ga je rechts af 
13. volg fietspad tot geschetste situatie 
14. volg de pijl op de schets vanaf dan begint de omschrijvingen tocht 

s\k 

• rechtdoor de weg blijven volgen 
• als het smalle paadje afbuigt rechtdoor het breedere pad in 
• semie verharde weg over 
• als maar rechtdoor 
• door het hekje 
• recht door tot je op de duinen afloopt daar is post 3 

1. 



Van post 3 naar post 4 
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Van post 4 naar post 5 
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EXPEDITIE ZEEL AND  

HIKE  2 0 0 4 

PART 1 

Vandaag vertrek je vanaf de overnachtingsplaats De tocht start vooraan de weg. 
(Lauwstraat) 

96°  0.0. 

96°  0.0. 
16° 0.0. 

95°  0.0. 
72°  0.0. 

108°  0.0. 
82° 0.0. 

88°  0.0. 
107°  0.0. 

91°  0.0. 
91* 0.0. 
187°  0.0. 

187°  0.0. 
187° 0.0. rotonde 

187°  0.0. ventweg net na rotonde 

87°  0.0. 

87°  0.0. 

Hier vind je post 1 op de Kruising. 

EXPEDITIE ZEELAND  

HIKE  2 0 0 4 



EXPEDITIE ZEELAND  

HIKE  2 0 0 4 

PART! 
LEIDING 

Driehuizertweg 

\\FPDriehuizenweg  

6/ 	

POST 1. 

Stuur de kinderen de Driehuizenweg in richting de camping en vanaf  dour  volgen ze 

het volgende deel. 
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EXPEDITIE ZEELAND  

HIKE  2 0 0 4 

PART 2  

Vanaf post 1 ga je verder met de volgende Kruisingentocht : 

1. 	 2. 	 3. 	 4. 

fietsped tiet" 	neg 

5. 	 6. 	 7. 	 8. 

ad stallen 	 p 	

ii 
9. 	 10. 	11. 	 12. 

13. 	 14. 	 15. 	 16. 

EXPEDITIE ZEELAND  

HIKE  2 0 0 4 



EXPEDITIE ZEELAND  

HIKE  2 0 0 4 

PART 2 

17. 

Vane  hier ga je verder met de volgende bolletiespijlijes tocht: 

Hier vindt je post 2. 

EXPEDITIE ZEELAND  

HIKE  2 0 0 4 
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D•e E+t, 

• Grindgroeve 
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eelandl  
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EXPEDITIE ZEELAND  

HIKE  2 0 0 4 

PART 2 
LEIDING 

  

stuur de kinderen deze richting 
in en vanaf hier moeten ze 

[---
hun tocht vervolgen. 

  

p

7lost 2 
 

Locatie Post 2: 

EXPEDITIE ZEEL AND  

HIKE  2 0 0 4 



EXPEDITIE ZEEL AND  

HIKE  2 0 0 4 

PART 3  

Vanaf post 2 ga je verder met de volgende strippentocht : 

PAS OP MET 
OVERSTEKEN I I i 

Dit is een eTar 
drukke weg. 

Hierna vind je post 3. 
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EXPEDITIE ZEEL AND  

HIKE  2 0 0 4 

PART 3 
LEIDING 

.
1 dit pad is erg 

slecht zichtbaar 

stuur de kinderen 
dit pad in en laat 
ze hun tocht 
vervolgen 

Locatie Post 3: 

• post 3 

EXPEDITIE ZEELAND ZEEL AND  

HIKE  2 0 0 4 



EXPEDITIE ZEELAND  

HIKE  2 0 0 4 

PART 4  

Vanaf hier maak je de volgende doorsteek naar post 4. 

Vanaf post 3. 

302° 0.0 over een lengte van 4,05 KM. 

EXPEDITIE ZEELAND  

HIKE  2004 



• -t7.2 • 
Kreitstierg  

EXPEDITIE ZEELAND  

HIKE  2 0 0 4 

PART 4 
LEIDING 

Post 4 is het kampterrein! 
Laat de kinderen eerst de doorsteek maken en na controle kunnen ze pas door: 

Locatie Post 4/Kampterrein: 

EXPEDITIE ZEELAND  

HIKE  2 0 0 4 
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Opdrachten zoek spel in Zeeland 

Uit te voeren op: Donderdag 2 September 
Versie: 1.0 
Datum: 24 mei 2004 

Hoe gaat dit spel? 
In dit spel moeten de kinderen aanwijzingen opvolgen. Door de eerste 
aanwijzing te volgen wordt automatisch de volgende aanwijzing 
gevonden. Welk team heeft als eerste alle aanwijzingen gevonden? 

De kinderen worden verdeeld in 5 groepjes. Elk groepje krijgt een 
kaartje van Zeeland mee, met daarop het gebied aangegeven waar ze 
mogen komen. In dit gebied zijn 4 bemande posten. Daarnaast zijn er 
nog een aantal plekken waar aanwijzingen te vinden zijn. Elk groepje 
begint met dezelfde eerste aanwijzing. Elke aanwijzing is in een andere 
vorm verpakt. Het is vooral moeilijk om de aanwijzing te kunnen 
ontcijferen. De aanwijzing zelf moet redelijk duidelijk zijn. 
Bij elke aanzwijzing wordt ook nog een woord gevonden. Alle woorden 
samen vormen de zin: 
"Zoek op het Kerk plein. Daar vind je de schat" 

De vorm van de aanwijzingen: 
De aanwijzingen worden in de volgende vorm verpakt: 
1. Een videoband met een video boodschap 
2. Een kapot geknipte kaart met daarop het volgende punt 
3. 5 email adressen aanmaken op hotmail. Voor het kamp een mail 

sturen naar deze adressen. In een aanwijzing wordt alleen het 
email username en passwoord gegeven. 

4. Een route bescrijving in de vorm van een oleaatje 
5. Een ingesproken boodschap op een CD 
6. Een boodschap op de Home page 
7. In een winkel (C1000) een artikel nummer opzoeken (laatste drie 

nummers )dat gebruiken in een rekensom zodat de uitkomst 
resulteert in een aanwijzing 

8. Een telefoon nummer dat gebeld moet worden met een script dat 
gevolgd moet worden door beller en gebelde. 

9. Een envelop verstopt onder een vuilnisbankje of zo. 
10. Een gesproken boodschap op een cassette bandje 

De posten: 
Op de volgende punten in het dorp zijn leuke plekken voor een 
bemande post. 
A. Kerk Zeeland (centrale post) 
B. Koekoeksbloem - Veldzwing (Hier is water met een bankje. Goede 

opdracht verstop plek) 
C. Pimpernel - Vogelwikke. Doodlopend straatje. Veldje met water en 

paaltjes in het water. 
D. Vlaskapel - Repeltand (zandbak) 



Onbemande posten waar eventueel iets verstopt kan worden: 
E. Vogelwikke: einde bij het bruggetje 
F. Weegbreelaan (speelveldje). Bankje, prullebak,glijbaan, tafeltje) 
G. Vlasroot-Langenboomseweg (Hier staat bankje en een beeld van 

drie pissende mannetjes) 
H. Kortedijk-manegestraat. (achter bord met doorgaand verkeer) 
I. Vezelstraat - Vlasroot (achter elektriciteitskastje) 
J. Steenakker - kortedijk (speelveldje glijbaan wipkip bankje 

prullenbak) 

De vol orde van de aanwi zin en en van de oosten 
Van Post Naar Post Vorm van 

aanwijzingen 
Uitwerking door: 

Ç) H 1 (video band) Allemaal 
(Ji) B 2 (Kaart) Frank 
B J 10 (cas-bandje) Peter 

rj) G 3  (e-mail)  Frank 
G D 7 (C1000) Peter 

(02) E 8 (telefoonscript) Frank 
E I 9 (puzel) Peter 

f\j,) C 4 (Oleaatje) Frank 
C F 5 (CD-ROM) Peter 

,..F„; A 6 (Home page) Frank 
A nvt Eindopdracht 

Ja maar, hoe gaat het danprecies? 
Post Wat? 
A Video band afgeven. 

In video band geven we de aanwijzingen: 
- 	manage 
- 	T kruizing 
- 	Korte dijk in spiegelbeeld 
- 	Doorgaand verkeer 
Spel en de regels uitleggen. 

H Envelop met kapot geknipte kaart verstoppen achter 
het bord met doorgaand verkeer. In de envelop zit ook 
een rol plakband. 

B Bemande post. 
Cassete bandje met daarop een gesproken tekst met 
de de route beschrijving naar het volgende punt. 
Cassete bandje hier verstoppen. 

J Envelop met daarin een email adress + password 
In elke mailbox zitten 5 emails met elk 1 regel tekst. 
De teksten zijn: 
1. Drie plassende mannetjes 
2. Langenboom 
3. Bankje 



4. Grasveld 
5. Driehoek 

Lees alleen de mails die afkomstig zijn van 
ridleman@freemail.n1 

G Zoek de laatste drie cijfers van een artikel nummer op. 
Met een rekensommetje kom je tot de volgende 
aanwijzing. 

D Bemande post 
In de zandbak hier liggen 10 cijfers verstopt. Op elk 
cijfer staat een letter. De letters vormen samen het 
woord: 
EXPEDITIE! 
De cijfers vormen nu een telefoon nummer. In de 
zandbak ligt ook een tabel verstopt. Deze tabel bevat 
vragen en antwoorden van een telefoonscript dat 
gevolgd moet worden. Tom is bereid om gOeld te 
worden. Tom zegt steeds 1 van de vragen. be scouts 
moeten het bijbehorende antwoord uit de tabel geven. 
Bij drie antwoorden goed, legt Tom uit waar de 
volgende post is. 
Telefoon nummer van Tom: 
06- 

E Hier ligt een envelop verstopt. In deze envelop zit een 
woord puzel. Met de oplossing vind je het volgende 
punt. 

I Hier is een envelop verstopt met een oleaatje er in. 
Samen met het eerder gevonden kaartje kun je het 
volgende punt vinden. 

C Bemande post 
Hier ligt een vuilnis zak in het water. In de vuilnis zak 
zit een CD. Op de CD staan allemaal  tacks  die je in 
een bepaalde volgorde moet luistern om de goede 
aanwijzing te snappen. 

F Op deze post vinden ze een URL. Op deze URL staat 
een rebus. Met deze rebus kom je op het volgende 
punt. 
http://home.hetnet.n1/-rythovius/scoutsareok.html  

A Hier ligt een zaksnoep ergens verstopt. De gevonden 
woorden op ellke post vormen samen de zin: 
Zoek op het kerk plein. Daar vind je de schat. 



Aanwijzing 5 CD 

In deze envelop vind je een CD. Eerst zul je onderstaande opdracht op moeten lossen om te 
weten in welke volgorde je de CD af moet luisteren. 
De opdracht: 

1. Neem de maand waarin we leven als getal en trek er 5 vanaf. 
2. Tel het aantal meisjes dat op dit moment bij de scouts zit en trek 1 vanaf en deel dit 

vervolgens door 2. 
3 	Hoeveel dagen zijn we al op zomerkamp inclusief vandaag? 
4. Met hoeveel man leiding zijn we op zomerkamp? Tel hier 44 bij op en deel dit 

vervolgens door 7. Haal van het getal dat je nu overhoudt 4 af 
5. Wie rijdt er met aanhanger naar het zomerkampterrein? Tel het aantal letters van deze 

persoon en tel er 2 bij op. 

Als het goed is heb je nu 5 getallen. Zet deze getallen achter elkaar en luister in deze volgorde 
(dus per track) de CD af Nu zul je door middel van de verschillende aanwijzingen weten hoe 
je op de volgende post komt! 

Succes! 

Antwoorden aanwijzing 5 CD 

1. 4 
2. 2 
3. 5 
4. 3 
5. 6 
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S toppen 	Vernieuwen Start 

  

11 Are 1 	http 'hon-e.hetnet.n11—rythovius/scoutsareok.html 

Dit zien de kinderen als ze naar deze url gaan: 

http://home.hetnet.n1/—rythov ius/scoutsareok.html 

al Rebus van het raadsel spel - Microsoft Internet  Explorer  

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help 

3 
Zoeken Favorieten Gexhiedenis 

(.1> Ga naar 	Koppelingen 

Leuk dat onze scouts deze pagina even bij u mochten 

bekijken. 

De leiding. 

-ns Sch = ii 	-s  
Ui  = et  

pl+ 
zel = in 

gel = or 

-N 	 -st + r+ 
r = ch  

Gereed 	 2, )eze computer 



www.freemail.n1 

scoutsgroepjeA 
tissyisok 

Lees  alleen  de mail van the ridleman(Oreemai1.n1 

www.freemail.n1 

scoutsgroepjeB 
dreisok 

Lees  alleen  de mail van the ridleman@freemail.n1 

www.freemail.n1 

scoutsgroepjeC 
frankisok 

Lees  alleen  de mail van the ridleman@freemail.n1 

www.freemail.n1 

scoutsgroepjeD 
daanisok 

Lees  alleen  de mail van the rid1eman(dfreemail.n1 

www.freemail.n1 

scoutsgroepjeE 
peterisok 

Lees  alleen  de mail van the rid1emangfreemail.n1 
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Hoeveel koeien heb je? Zestig schapen ze zijn groen 
Drie maal 10 is? Twee miljoen zandkorrels. 
Twee keer links en dan ben je? Een stekel varken 
Wat zijn jullie? Een stel marsmannetjes in een telefooncel 
Zeg mij eens na? Apenbloemkool 
Ben ziek? Drie keer hoesten 
Waar ben je? De leeuw is los 
Bij wie bel je? Oh, mijn tam tam is mobiel? 
Wie is Tissy? Zij speelt  Fran  Fine in de  Nanny.  
Wie is Dré? Dat is die man op de achtergrond bij Hulk 
Wie is Daan? Speelt die niet mee in die tekenfilm van 

Tom en Jerry? 
Wie is Peter? Die is in zijn vrije tijd Britney  Spears  
Wie is Frank? Superman 
Met hoeveel zijn jullie? Met wel 100 
Wie zijn jullie? Miss  piggy,  kermit de kikker en micky  

mouse  is er ook bij. 
Wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn hier aan het liegen 
Lusten jullie ook Friet? Nee, wij eten liever spruitjes met spek 
Hoe lang is een Chinees? Kom op zeg wij hebben geen tijd voor 

flauwe grappen hoor. 
Twee vrienden gaan samen naar de stad. 
De een stapt in een bus waar al 10 
mensen inzitten. De ander gaat met de 
auto. Wie is er het eerste in de stad? 

Hoe kunnen wij dat nou weten? 
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Het grote raadsel spel. 

Welkom bij het grote raadsel spel. In dit spel gaan jullie steeds via een raadsel van het ene punt naar 
het andere punt. Uiteindelijk kom je op de eindbestemming maar dat merk je wel als je er bent. 

Blijf tijdens dit spel binnen de bebouwde kom van Zeeland. Op het onderstaande kaartje is het gebied 
aangegeven waar je binnen moet blijven: 

Nog wat regels op een rijtje: 
• Zorg dat je om 12:30 op het kerkplein bent voor het eten; 
• Blijf met je groepje bij elkaar; 
• Geef niet te snel op. Blijf puzelen op een aanwijzing. 
• Ga niet midden op straat lopen; 
• Blijf niet ergens rond hangen; 
• Als je een aanwijzing vindt voor een andere groep dan blijfje daar AF en laatje deze gewoon 

liggen. Overtreders worden zeer zwaar gestraft. 
• Gooi de gerbuikte aanwijzingen niet weg. Je zou ze later nog wel eens nodig kunnen hebben... 

Veel suc6 met het spel! 



z- fnelk A2  

tD 119001,15:6ffliè 

ngnbaotweg 

rdve.ld 

.4,?er'rl'rOd sch-,olstraa 

gRot,,,eld 

kl,»Dsteist: 

0,"bt 
300 m 



Aanwijzing 7 Barcode C-1000 

Voor deze aanwijzing moeten jullie naar de C-1000. Zoek in deze supermarkt de 
volgende 2 producten: 
• be Ruijter Chocotadevlokken puur (300 gram) 
D Campine  verse slagroomvla vanille (1 liter) 
Zoek de barcode (deze bestaat uit 13 cijfers) van deze twee producten op. 
Vervolgens tel je ALLEEN bij be Ruijter Chocoladevlokken 588525 op! Met het 
getal wat je nu hebt ga je de onderstaande instructies voor de Ruijter 
chocoladevlokken uitvoeren. Voor de Campina verse slagroomvla vanille gebruik je 
de barcode. 
be uitkomst van iedere instructie komt overeen met een letter uit het alfabet 
(A=1, 8=2, enz) be aanwijzing, die uit 3 woorden bestaat, helpt jullie verder op 
weg. 

• Pak het eerste cijfer van de barcode van de Campina verse slagroomvla vanille 
en tel daar 14 bij op. 

• Tel bij het tweede cijfer van het getal van de Ruijter chocoladevlokken puur 
50p. 

• Vermenigvuldig het derde cijfer van de barcode van de Campina verse 
slagroomvla vanille met 1. 

• Pak het vijfde cijfer van het getal van de Ruijter chocoladevlokken puur, 
vermenigvuldig dit met 4 en tel daar 3 bij op. 

• Pak het eerste cijfer van het getal van de Ruijter chocoladevlokken puur en 
tel hier drie bij op. 

• Deel het vierde cijfer van de barcode van de Campina verse slagroomvla 
vanille door 2. 

• Pak het vijfde cijfer van de barcode van de Campina verse slagroomvla vanille 
en vermenigvuldig dit met 2. 

• Pak het twaalfde cijfer van het getal van de Ruijter chocoladevlokken puur, 
vermenigvuldig dit met twee en trek hier 11 vanaf. 

• Vermenigvuldig het laatste cijfer van de barcode van de Campina verse 
slagroomvla vanille met twee. 

• Pak het zevende cijfer van de barcode van de Campina verse slagroomvla 

vanille en tel hier 18 bij op. 
• Pak het derde cijfer van het getal van de Ruijter chocoladevlokken puur, tel 

hier 5 bij op en trek daar weer 1 vanaf. 
• Vermenigvuldig het zevende cijfer van het getal van de Ruijter 

chocoladevlokken puur met 3 en trek daar 2 vanaf. 
• Pak het laatste cijfer van het getal van de Ruijter chocoladevlokken puur en 

tel hier twee keer 1 bij op. 



• Vermenigvuldig het tweede cijfer van de barcode van de Campina verse 
slagroomvla vanille met 2 en trek hier 2 vanaf. 

• Pak het twaalfde cijfer van de barcode van de Campina verse slagroomvia 
vanille en vermenigvuldig dit met 4. 

• Deet het tiende cijfer van het getal van de Ruijter chocoladevlokken puur 
door 1. 

• Pak het zesde cijfer van het getal van de Ruijter chocoladevlokken puur, 
vermenigvuldig dit met twee en trek hier 4 vanaf. 

• Vermenigvuldig het elfde cijfer van de Campina verse slagroomvla vanille met 
2. 

• Pak het achtste cijfer van het getal van de Ruijter chocoladevlokken puur, 
vermenigvuldig dit met 3 en tel hier 2 bij op. 

• Tel bij het zesde cijfer van de barcode van de Campina verse slagroomvla 
vanille 1 op. 

• Pak het elfde cijfer van het getal van de Ruijter chocoladevlokken puur, 
vermenigvuldig dit met 2 en trek hier 4 vanaf. 

• Pak het vierde cijfer van het getal van de Ruijter chocoladevlokken puur en 
tel hier 2 keer 2 bij op. 

• Tel bij het tiende cijfer van de barcode van de Campina verse slagroomvla 
vanille 1 op. 

• Vermenigvuldig het achtste cijfer van de barcode van de Campina verse 
slagroomvla vanille met 8 en tel hier 1 bij op. 

• Pak het negende cijfer van getal van de Ruijter chocoladevlokken puur en tel 
hier 11 bij op. 



Antwoorden aanwijzing 7 Barcode C-1000 

De Barcode van De Ruijter Chocoladevlokken puur (300 gram): 87 10 49 62 13 458 
Bij de barcode van de Ruijter 588525 bij optellen getal: 87 10 49 68 01 983 
De Barcode van Campina Verse Slagroomvla Vanille (1 liter): 87 12 80 00 01 256 

Oplossing:  
Vlaskapel 
Repeltand 
Zandbak 



Aanwijzing 9 Puzzel 

Ga naar het punt waar de Vezelstraat en de Vlasroot elkaar kruisen. Als je onderstaande puzzel op 

hebt gelost ontstaat er in het omkaderde gedeelte van boven naar beneden een aanwijzing. 

Enkele letters zijn al ingevuld om jullie een beetje op weg te helpen. Veel succes! 

1 Dit is het thema van het zomerkamp 

~II 

I 
2 Een bekende tochttechniek A 
3 Dit land ligt aan zee L 
4 Dit drinkt de leiding I 
5 Iemand van de leiding S 
6 Dit doet het als het slecht weer is E 
7 Tegenovergestelde van luxe E 
8 Daar zitten jullie bij 0 
9 Dit hebben jullie dinsdag gehad E 

10 Dit heb je zondag gedaan T 
11 Daar ben je nu I 
12 Dat is Dré vaak R 
13 Hier brengen jullie de nacht in door 

14 Dit doen we vaak 's avonds E 
15 Hier boven bakken we frikandellen U 
16 Hier koken jullie op E 
17 Dit doen we iedere dag na elf uur E 
18 Dit eten we de laatste dag op kamp I 
19 Deze zijn voor jullie veiligheid E 
20 Dit moeten jullie 3 keer per dag  0 



Aanwijzing 9 Puzzel Antwoorden 

1 Dit is het thema van het zomerkamp E X P'sg\FD 
2 Een bekende tochttechniek C LE 
3 Dit land ligt aan zee E EL 
4 Dit drinkt de leiding K 0 
5 Iemand van de leiding T/ I 
6 Dit doet het als het slecht weer is RE 
7 Tegenovergestelde van luxe P IM 
8 Daar zitten jullie bij S -C 0 
9 Dit hebben jullie dinsdag gehad H  I K 

10 Dit heb je zondag gedaan E 0 
11 Daar ben je nu V 0 EL  
12 Dat is Dré vaak IR 
13 Hier brengen jullie de nacht in door E 
14 Dit doen we vaak 's avonds 0 S P  
15 Hier boven bakken we frikandellen KA 
16 Hier koken jullie op G.A  
17 Dit doen we iedere dag na elf uur SL 
18 Dit eten we de laatste dag op kamp E 
19 Deze zijn voor jullie veiligheid H E  JE 
20 Dit moeten jullie 3 keer per dag 	C 0 
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Breedte bos 

grootte smokkelspel 
speelveld:  

afzetlint 

In deel 1 en deel 3 staan de handelaren 
In deel staan de douane 

Handelaren 
Deze verkopen/ ruilen handelswaar. 
De spullen die ze verkopen hebben een vaste prijs. 
Spullen die dezelfde waarden hebben mogen ook geruild worden. 
De kinderen mogen 1 ding per keer kopen/ ruilen. 

Douane 
Deze moeten geld van de kinderen ontvangen om handswaar over te laten steken 

Handelswaar 
Aan de handelswaren zijn punten toegekend. 
Van elk soort handelswaar is er een ander hoeveelheid. 
De punten zo verdeeld dat het handswaar dat er het meeste is is het minste aantal punten en zo oplopend. 
De prijs van de producten staan los van de hoeveelheid er van. 

Kinderen 
De kinderen worden in 4 groepen verdeeld. 
Elke groep wordt verdeeld in twee groepen dus dan krijg je groep IA en 1B, 2A en 2B, enz 
De A groepen staan op helft 1 en de B groepen op helft 3. 
De kinderen weten niet welke handelswaar er het meeste is en welk het minst dit moeten ze in de loop van het 
spel ontdekken. 
Ze kunnen geld verdienen door middel van ruilen van spullen: 

• Onderling op de eigen helft 
• Of met het eigen groepje op de andere helft want sommige spullen zijn op de andere helft 

meer waard. Alleen het over steken van spullen kost geld en moet via de douane. 



Materialenlijst 

6 punten 
4 punten 
3 punten 
1 punten 
5 punten 
1 punten 

Koffie filters 6 
Bierdopjes 12 
Lucifers 20 
Spijkers 25 
Diskettes 10 
A4 velletjes 25 

Prijs 

Helft 1 
Koffie filter 	5 euro 
Bierdopjes 	10euro 
Lucifers 	15 euro 
Spijkers 	20 euro 
Diskettes 	25 euro 
A4 velletjes 	30 euro 

Helft 2 
Koffie filter 	10 euro 
Bierdopjes 	5 euro 
Lucifers 	15 euro 
Spijkers 	25 euro 
Diskettes 	20 euro 
A4 velletjes 	30 euro 



EXPEDITIE ZEELAND 
SPANNEND 	SPEL 

Vrijdagavond 3 September. 
Avondspel Spannend Spel 

Uitleg: 
De kinderen worden verdeeld in twee groepen die tegen elkaar gaan 
strijden. Deze twee groepen worden vervolgens weer verdeeld in drie 
kleinere groepen die vervolgens afzonderlijk in een straal van max 10 
kilometer vanaf het eindpunt worden gedropt volgens het droppinasschema 
Het is de bedoeling dat alle groepen tegelijk vertrekken. 

Vanaf dit beginpunt is het de bedoeling dat de kinderen aan de hand van 
een Oude stafkaart zelf hun route bepalen en zich begeven naar twee 
zogenaamde verzamelpunten. In het bos bevinden zich twee 
verzamelpunten, een voor iedere hoofdgroep. Op deze verzamelpunten is 
door de leiding ondertussen een kampvuur opgericht. 

Bij deze kampvuren vinden de groepen een stapel pionierhout en touwen 
waarmee zij zich (als de drie subgroepen aangekomen zijn) begeven naar 
het eindspel.  

Op het eindspel staan twee afgepelde bomen met hoog bovenin een 
beloning/totem. Het is de bedoeling dat er iets gepionierd wordt waarmee 
op verantwoorde wijze deze beloning uit de boom kan worden gehaald. 

Droppingschema : 
Fase 1: 	Groepje 1 (3 kinders) + 1 leiding > auto 1 naar post 1. 

Groepje 2 (3 kinders) + 1 leiding > auto 2 naar post 2. 
Fase 2: 	Groepje 3 > auto 1 naar post 3. 

Groepje 4 > auto 2 naar post 4. 
Groepje 5 + 6 + 11 leiding vertreken vanaf kampterrein. 

Fase 3: 	Twee auto's halen leiding op bij post 1 en 2 en zetten deze af 
op verzamelpunten, leiding begint aan kampvuren en laait 
pionierhout uit. 
1 auto gaat eindspel voorbereiden. 
1 auto voor rondrijden 
1 leiding blijft op kampterrein 

Nog aan denken: 
-1 dag vooraf Peter en Dré 
voorbereiden. 
-Oude kaarten maken 
-Verzamelpunten en eindpunt 
bepalen. (goed bereikbaar vanaf 
Kampterrein) 

-ladder meenemen (bagagelijst) 
-2 en 1-meter palen mee (bagagelijst) 
-1 tocht en NOOD envelop mee per 
groepje 
-Bedenken beloning 



4110 
POST 

2  
POST* 
4  

Kampterrein 

Verzamelpunt 

1.1 C{1 
Eindspel 

Verzamelpunt 
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EXPEDITIE ZEELAND 
SPANNEND 	SPEL 

Vrijdagavond 3 September. 
Avondspel Spannend Spel 

Schematische voorstelling: 
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