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ifiEt}EDELHG AAN DE OUDEHS !

\À/s-t rnoet I-I rveten over het jongenskoorkamp ?

HET KAMPTERREIN
Sinds een aantal jaren is Bladel ons vaste kampadres. ,

Ook dit jaar hehben wij weer de beschikking trver cen
schitterend terein in de bossen va.n Bladel. 'W'e vertrekken
op zaterda,g 14 juti, en kereÍr op zaterdag Zl juli terug.

GEEN B.E,Z0EI(DAG
Net a.ls vorig jaar wordt er op dit ka.mp geen officiele bezoek'
dag georga.niseerd. Ns.tuurtijk hent Lf, wanneer LJ toevallig in
de buurt zou z;ijt, altijd rvelkorn. Als LJ er ma"ar rekening ,mcf
houdt dat ons prtrgra,ilrma, gfwoon doorgaat !

POSTADRES
Natuurlijk kunt IJ u\{/ z<rtrn altijd eefi- kaartje of een brief
sturen. Ons postadres is:

" 
K "* e 

;::', i \":i i:," Ë?:i 
b e r s

Ten Vorsel Ia
5531 À/D Bladel

Voor flEEEEEVHLLEfl kunt LJ ons op dat adres ook telefonisch
bereikenr 84977 - BZE3E.

BIJZONDERHEDEN
De vijfde coach zal nog yoorhet ka.urp kontakt opnemen met
de ouders vttÍt de jongeÍls díe voor de eerste keer meega"s,n.
Het gaa.t dan met na.me om de "gebruíksaantvijzing":
medicijngebruik, s.llergies en andere bijzonderheden, die voor
ons va,n betang kunnen zijn. Mocht dat ook voor andere
jongens gelden, belt LI dan eyerr met Anton Neggers ( 84548 ).



$E STAF
trtet als alle andere jaren zullen lve rnet vijf coaches GÍr eeÍl
keukenstaf op kamft zijn. De scepter over de keuken wordt
dit jaar wederoflr g,ezwa.eid door de heer en rnevrtru\xr
Her--rna.ns (zie het interview in "DE KORENAÀR" nr. 5)'
I(r,valiteit is dus gegflrandeerd ! '

ZAI(GELD
Gedurende de kampweek kunnen de jongens
keer inkopen doen in tret dorp. 'W'at eten en
betreft komen ze niets tekort, ntaar toctr is
"spanrtcrrd" om je eigen fles cola en je eigen

ture e
drinken

het wat
zak

chips te lcopen. Of een ansichtkaart of een sotlYetlit-'
Onï dringbnd advies (aant ALLE oztders) ft het orn het
zukgetd te beperken tot Fl IO,-- Per persoorr''

4+ +tQr & .fll ?qr +ÉIh' .# 4gtr &.flr ++ 4.É4r # lBr # .*' &'+{rb # flr à& +fr 4r flr .flr # .flr .#'*

Itr0L wenst alle deelnerners aàn

het Iongenskoorl« an1 1990

- een bíizon der geslaagd kamp



WAT MOET ER ALLEMAAL hdEE ???

Hieroirder kun je lezeÍ!. welke spullen Írree rnoeÉen en
Iroe ze verlrakt rnoeten rvorden.

Let erop dat je .ie ÉÈaaírr op je spullen z*t!

voetbalklecling.
gymschoenen.

, Spcrt:
Sportschoenen
trainingspat< eri

Kampspecial:
Uiteraard mcet je wel deze kalnpspecial
meenemen omdat claar het programma in
staat err de puntentelling.
Je kunt híerin alles olrzoeketr.Flegen:

fregenkleding {regenpak & laarzen]

SIapen:
Slaapzak, lec[rtFrecl of stretcher: pyarna
en eventueel een kuesen en een zaklarnp.

ZwemÍTïeil:
Zwembroek, haclhancldoek en zwemtas.

WassËÍr:
Handdoeken (uiteraar$ rneer clan 1, beter
is voor elke iag í), u*Éshancijes {oóX meer
dan í), tandpasta, tandelrborstel, kam en
zeEp.

KlsrEiltrt.I àlL'\.i!t llyfr

Warrne kleding. recjerrkleclinc3, sliort-
kledirrg, zwemklecling, kleren voor warrrt
!ffeer! otrriergoecl (voa;'elke .Jag schoorr
onclergoecij en extrd kleciincA voor als je
nat geregencl belrt.

lndiancil: .mÈ,
Op lret kamp wordt er Een spel Y{#* q
georgalriseerd r+aarvoor je T4-lY
indianenkleren nodig hebt. Dt-ls
vríanneer je die hebt, neem clie dan mee!

Bestek:
Je hoeft helernaal geen bestek mee
te nerren.
Op lret karnp zijrr borderr, ,ïressell!
lepels en vorken aanwezig.

BagaSë'
De bagage dÍe hÍerboven vermeld is. moet
je heel goed verpakken in een koffer.
De slaapzak kun je bijvoorbeeld Ín een
plastic tas doen.
Let er wel op dat op de koffer en de
plastic zak je naam staat.
Hang lrooit zomàar losse spulletr, zoals
laarzen. aan je koffer of tas. Deze spu[lien
worcierr nameiijk per vraclrtwagen
vervoerd en die zit helemaal wol. De kans
clat er Iosse spnllen kwijtraketr is dan
aanwezig.
De bagage moet je inleveren bi i de
Fam. cle Leye!- à.o-{} ote Tongerse-ctraat
( t ec1e-nov e-r -* i aq er i j v an M eer -r- ber q en ),
Wij verwacirtetr {iat iEdereerl zijn spullen
op vrijclag 'Í3 juli voor l8,OO uur
ingeleverd lreeft, dit itr verbatrd tnet het
laden van de wraclrtwagen.
De bac;age komt weer op dezelfde plaats
teruc3 op r-aterclag 2ï juli tussen 16'00
en 17.00 u.

§!.v2

.A
Zak§eld:
leclereen krijgt 2x cle gelegenheicl om in
het dorp inkopen te doen. Daarvoor lrebje niet zoweel gelcl rrodig. Vercler krijg je
alles op het kamp. t'lJij vinclen dat een
tredrag van Fl 1O,OO meer dan genoeg is.
i{ienrand is verplictrt gelcl mee te nerten.



PRfiGRÀfuËfuËA
_ JONGENSKOORKAMP 14 JULI T lM 21 JULI 1990

Zat*rcíag 14 juti
/3"00 u.
14.C0 u.

E*erdtsg Ë5 juti
Loop nr{r{r de porn;r fnou zeg'.),
valLevbal i12,9,5,3),
h?u Ir.91e3 fÍ^o:f aÍ. +qeer, rÍie Í]rensen rnet cl.ie veren op hrrn.

hoafd ? U2,9,6,3).
Karnptasona Piaybaakshow
ï"yw 1 yit le top 1o0 

"lin^tliden: retten eft r-at,en (g,5,4,2).'s Ayonds: het rs nog geen 1992....!

V ertrek yana f het kerkpleiru
Aankornst in Bladel, zoek de groep (4,J,2,1),
speurto.cht (if rÍ2_,8,1), zoek cÍ.e coàch (1,S,Z,I),
bokspr ing en ( 8,6,4,2 ).'s Ayon ds: op lachr nflflr ...

È,Ëaa.nda"g Ë6 juli
Wie ntnal,Í de ntooiste /urf
uandaag ? (16,12,8,4).
Onderfnssen : inkopen doen,
De allerkleinsten àp bezoek,
gn "vrogg'" 

t'l,G ar bed,



Dinsd*g 17 juli
Er wordt wat af gesmokkeld tussen Boxtel, Eindhov*Eïl, [Jden
Den Bosch en Tilburg (12,9,6,3).
Zwemmen, Hink-std"p-s prong ( 8,6,4,2 1,,
en het dierengeluid.ens pel ( 12,9,6,3 ).

ïV+ensda"g É8 juli
En notr laten zien wat de Nederlanders wel degelijk kunnen:
voetballen! (12,9,6,3J. Srr atugo (12,9,6,3 ),
sfrafschopperu (8,6,4,2) en... ap zoek naar de schat.

Bcnderdag 19 juEi
Inkopen daet*, rÍiee:r. za'fl davetende zeskattp (16,12,8,4).
D aar na w eer di e ext r cw a g antt e, d ekad. eilt e, iub liente,,( Í 2,9,6,3 ).
Toutrytrekken (8,5,4,2), erí daar;ta fi.og: Barbep
Voor het slapen gq.an verschalken ïre rïog- aeil....

,

Vrijd*s 2# juEË
Hnffen afbreken (4,3,2,7), Zw,euds leupslienl (8,5,11,2),
kampvuurïoo rbereidrng (tvellicÍtt in het"...). KampvLiur rnet
knrnp/ ied (Í2,9,6,3 ) en toneeÍ. stuk ( 16,12,8,rÍ,).

Zatt*rdag Zljuli
/npokk en efl ]+ eg-l.re lefi..
Aunkomst in Box teÍ.: ottgeveer- 13.00 u.

Rode draarl spelerr:
(zie cleze ftanrps pecial:

tsard (8,6,4,2)
),'oor het juiste

S cotlancl
5 punten

eru cle .Sfinx
nnfr+,oorrÍl).
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T+e.rr <te CABA in 197i in Z*vitserland op kalnp \À/as gerveest,
sraa.kte eerr va,il de caba.nerr thuis een versla.g, wa..a,rin hij alle
gebeurte.nissetr và.fl dat karrli) netrschreef. "Na.a.r Z*vitserland,
ttàfi.r' Zwitsrrlancl , hoog de [rergetl itl" heette het. De andere
cabanen vonden het zo lruk dat ze er alltrnaa,Ë Ètn be.stelden.
Vijf j;rs.r laËer ging rie CABA wt,er ilaÈt- Z=wit*erland en ioeit
spraken de jongens af dat ze (in groepjes yan t*riee) eike dag
e*Ëï vri'sËag zouden scÉrijven. Alle verslagen zouclen
da.n gebundeld ',vortlen tt] "'ocr e..lle deelnetïlers
eerr Ériijvende herinnering aa.tl leet kamp zijn. Het
gebruik orn eerr kaml>verslag te schrijven sloeg
ock L.ij het jorrgeuskooi* aà.Í1, en enkele jaren
Éang sclrreven-enkele. gracp€il op Ïre.t kamp da.ge-
iijks Een verslag, dat na s"fËoop getrundeld werd
rn ats souver-rier- a.an het ka.rnp bewaard kon
--vorden.
Nu rnre sinds kort lveËr ee.il koorkrs.nt hehbert, leek het ons
eàrf [e.uk idee, clill \ryeËr eett:s over een ka.rnpversla.g na te
denken, ïÀ/e zijn lrsf r.zolgende vàfi plan:

geíopeÍ.. kfr.t-rÍpdag. Dat vtí'§ldlg geveÍL Ee a.f raun Ce reduktie
l,tÍí ".D.8 I{OR^AHAAR" die in de kol-tz*eli.d.e nzi.rtz.ÍTters de ver-
s* ËrrllÍerede v e r-sÍslq'eíï
yztlle.* «f d rukkere.
)vee.r Ëeil ectr.f krrrutp-
vi jftig jaar (-in het
aÍ.Íenzuut zo'rt iaar

cfs *e;i. soort vervolgveríÍoo.o.l
A-tÍe afleveri*ge* vo?rtr'en danz*
versl.ag. Zodctt jttli.ie over
jaar 2O4O) vv(tttrze.er jultie
crf zesÍig zi jrz, ,tGE eetr-s terug

kuttruen lezen v+'il.t er a,ËÍr**t«nJ gebeu.rde toe.n ie in 1990.
s#..nte.rr. ttet je koarvrienderz, in Bl.adel op ko,ntp v+'a§ ./

*irr je ren iCec te gevrlr varr z,a'ta verslag tretrb*n t+'e in deze
krant ertl verhaattje gepla.*.tst uit het karnpvtrslag va.-n I9BU.



Het volgende stukje tekst is een gedeelte van

"hst karnpverlag van het jongenskoorkamp 'GANTASONA', dat wcrd ge-
houden van 3 juli 1982 t,/m 1O juli ï982 te Luyksgestel"

y:_::_.::_::_:_:y:y:":::::!:1:!:l::::_:_1__:!:*::ï!ï!!ï:

We +verden's n?org€m^s orn k*vart ovar acht ttit or:.s bed ge-
bÍr:=e* d-oor Jeroen. Toe;-r rve \r'fi,kker \ydÍ,rerr- ert órl;rgekolz ren
v{iïz. Ce sc*l-rrk gilrz*getzz* we ocÍl.tenrf gyrnrra,stiek doe.n. Toen we
drrt ge.rfua.tr. fr.rrdd€rr Ílr.oest onze. tenË zicÍt E{r#.r} }i.(us.se*., de
a.ndere tent opru.inzeru. Du.Ltrrt.d ttz,oestefi. +yË g{la,n ete.n.
Na ízet eten gingetz ït'É in lzet dorp inkopen doert. We kocÍl"ten
ttutuurfif k veeÍ. +varz-t +ve fuadd,e* vee.l gel.d vil,n oftEe oud.ers
gehud. Na /zei inkopen gingerz +ye rttru? de speel,tuin in
LolrtnzeJ. Brrcr gingen *,e ook voetbai,terz, en sl:,ee.lden. de
+veds.t.r'rl-/d clfert feg'err .so;nrflrren. Nrr.t'uttrli jk +vctzneli.. de
s*pt#.il.err. rraef 7 tege* 6.

{e-;r, i,tztzg* orrleruÉa.tittori,i*t te -r+-flth.teru. We vertrokkeru o*t h.a.lf
d*ie en k++*.lrt€?t otzt hal.f a.ch.t flnr.rls. r.ye tryGrerz tye.I. €r.g. ver-
ntoerd. {,Irfe:rlncJeíriyk k++'aru FC I{nudde nIs eersfe r;cf de brrs
rutet i5 pu.tu.Íen. Da.arna kregerz :nye estr. bor-d soEp en dua?ïttr
barbeque- -vY'e ÍzrrcrfeíÈ oÍrs. er Ërg vee! vrÍt:- vaotËssÍer-d fittÍ.r.r
)+'e. Tï'GreÍt ha.Íf v*geÍarier giel+,ol-d-en. We kregeít fiz,ee.r
gro*rtËe: afs t,lees. Drie jcrugetrs l'oefcferz yicÍz rrrlef Lekker, ít_at

da:rJt:i-r op {die niet fe eÉe;-r -y?fl,rr-ít). Na de barbeque gingen
\ve rt{t{tr be.d. Arr.forz las dit kee.r nret voar. Vre trys,pe.tr
«lle-nz.aa.l ve.rtrroerld e.n vieleru zod+ende aË ga.u++' iru slaap.

rë



Hef raadsel rTan hef jaar:
Hoor aIIe jongens die mee op kamp gaan,
vnor aIIe jongens die thuis moeten blijven,
voor aIIe attders, broert jes, zus jes, opc,'s, afiLtt's, tante.s, ooms,
ba,rnrmannen, buurvrouwetl, buur joïLgens, buurmeis jes, onder-
wijzers, klas genootiut,heren, dames, voor iedereen die deze
kamps pecial leest hebben wii een heeeeel moeiliik raadsel
bedacht. Wie het goede anttwaord kan geven kan een grote
prfys winnen-. W at voor pri js?
frat blijft net aIs het antwoord: een groot raad.sel !

"fI{ btijf rvat ik ben.
zolarrg: rnen niet 'weet wat ik ben.
hflaar "weef Ínen'wat ik ben,
darr ben ik niet rneer wat ik hen !"

Gh, oh, oh, die ochtend...
Gek toch, dat het allerleukste van het kamp naar bed gaan is. Thuis moet
j* rnoeder altijd uren zeurën voordat je_ eindelijk je slaapkamer opzoekt,
rnaar op het kamp... Als het eenmaal bedtijd is begint de pret pas echt!
H4AAR PAS OP !! je kunt nog zo groot zijnf en leze1f nog zo wakker voelen
na de nacht komt altijd de ochtend van weër een drukke kampdag. We
waarschuwen jutlie elk jaar [ja, ook de groten], en toch worden *ig*-
durende de kampweek steeds weer jongens (ja, ook groten) geveld door
Gen gëvreesde ziekte: OVERVERMOEIDHEID. Dat een jongen oververmoeid
is merken we meestal al snel: hij is wat stil, kan weinig tot niks hebben van
andere jongens en kan niet meer op zijn eigen benen blijven staan. Onder
het eten wordt hil misselijk en wordt bewusteloos naar bed gebracht...

Denk er dus om: 's avonds grote jongens, dan ook 's morgens grote
jongens. Houd nooit iemand anders uit zijn hoognodige slaap, on zorg dat
je zelf ook voldoende rust krijgt. Onthoudt dat de jongens van jullie leef-
tijd {ook de groten) zo'n tien uur slaap per nacht rrodig hebben, en dat de
ur-ën voor twaalven dubbel tellen.

lo



0h, oh, oh, die ochteÍtd...(deel 2)

De zon schijnt. als eeÍr blaurve koepel staat de
hemel lroven crtlz;e hoofden. De vogeltjes zíngen om
het harclst in de bornen. Eekhoorntjes doen ochtend
gymÍrastiek op het gras, En op het karilp..., is alles
í., **.t diepe rttst' Je hoort bijna" geerr geluid,
behalve ,f en toe wat gesnurk, en een gil van eelr
nachtmerrie in een va.il de slaaptenten.
En dan,..,

Tetete tetetetetetet tetete tetetetetet !!!
De trompet verscheurd de rust wreed, en plotseling -te vlug- ís
de dag begonnen.
Jullie kennen tÍe nieuwe regels: degeile die niet binnen vijf
minuten na het trampetsignaal bij de pornp is, moet de rest van
de da.g corveËen' EN DAT MENEN 'W.E !
iVIsar-bij rle porrrp zijn is niet voldoende. Voordat ie aa,n de
nieu*ve d*g Ëegint, moet ie iezr-lf opfrissett, schoonpoet-serr,
\À/asse.n en a.fs§oelen. Van top t«rt téen. En zeg nu niet: "fk r+rord
tcch ïÀ/eer vuii', lvant daar trappen wij uiet in (van Stoffelen !).

Omdat eeil gcËd begin het tralve werk is, beginnen we a.l op
zcndag*o.f.. rrret een "wa,sstraat". \Mat da.t is, dat bemerk je
rryel. Maar Ét op: wii hebben ons Yo;orgcnoÍnerr om Ínet het
schoonste jongËnskobr ter wereld op kàmp te g&a.n' en van het
kamp teru[ tJ keren. Anders gezegd: wij zijn -Pes tevreden,
1ry*lire*. .vij a.ail fiet einde van he-t kamp de "Milieuprijs voor
jorrgenskoren" verdiend helrben.

WIE WORDT DE NIEUWE COACH....?
Nee hoor, dit is geen verkiezingsslogan. We hoeven niet te stemmen over
degenc, die dit jàar de plaats van Nol (onze senior-coach) zal innerngn.
NoÍ zat, vanwegé zijn nieuwe baan, dit jàar voor het eerst sinds vele iaren,
verstek moeteï laten gaan. Ziin vervanger is al gevonden' Wie dat is?
Dat laten ws nog even een gén*i*. Maàr rnisschien kutr je het, aan de hand
van de volgerrde beschriiving, zelf al racjen!

lY aam:
Geboortedatum:
Lengte:
K leur haar:
K leur cgen:
ffoööie s; luisteren, zingen

'Í februari í969
I ,7 9B meter
mel kboeren honcl en
bruin
Kompjoeter, fietsen, naar muziek

il
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DÍI míschien fi09 wel het belangriilrste van alles Iis

Wanneer je thuis 's Hrorgens
wakker wordt zegt ie moeder:
ëerst Ï Ja§sen Jdntje-" en voor-
dat je aan tafel gaat moet je
eerst t-e nanclen wassen. Etr je

vergeet tlluis ook nooit ie tanden te
poetsen voor het slapen gaan! En trek jij
soms nooit's morgens schootr ondergoed
ean voordat je naar school gaat?
Maar dat je nu een week op karnp gaat
betekent'<Iat nu dat je ie niet lropft te
wassen? of dat je op kamp eetr hele week
rnet 1 onderbroek en 1 paar sokken Inag
.loen?
8AH, BAH, en nog eens EAH !
Het zal al gauw een vieze stinkl>oel
.*.'orden op kamp. En nog ongezond ook!
Ëus hier een aantal hygienische tips, die

:::=:1'i-::"_::ï:':=j:=iï-::_ï:
_+Ë.tFh-titiË:Ft
É IFEI 5F!{l =E EFt E

-E--É- 

EE---

ik zie iullie al denken, lÈ,at hehhen ze
daar ntru mee te rnakenT lTlaar torh,.
tUii uinden het heel gEwotrn dat elke
lnngen iedere dag schuan EÍrdergtrEd

=aEï 
dtrEt efi u,rii zuilEn dfiEr trtrk Bp

íetten !!
ie ondergoed is nameliik heel snel
viesl duor zand, zwEEt En andErE
trngErethtiqhedEn. En wat denk ie
van zo'n spannEnd narhtspelS

::1111::::i::ï1'ï:
VEJILE WAS
ilok zE'Jl trnderwErp waar niemand
aan dEfikt.
Eehalve die kampstaf natuurliik...

Vuile was heb ie de eerste dag al,
En dat wordt steeds mePr.
Summige iangens proppen die kleren
zo in hun ksffetj, hii de sEhone kleren!
tïiet lang natuurliik want ie hebt zo
al snel niets mEEr sEhoun...
Hsp moet het dan urel ?3?
[ïeem eEn paar plastiE zakkEn meE
En dEE daar die uieze trtrEF in. [laite
kleren horen helemaal niet in [e
koffer of in Een zak, nee,.. die haren
aan dE liin am uit te hangen!

WÀSSEH
Er ziin natuuriiik van die grap[assen
die dachten: Ha lekker trF kamp, dan
hoef ik niet Ender de deurhe, miin
tanden niet te puetssÍt, miin haren
niet te kammen Eil zEker miin nagels
nigt =rhulifi 

=re mEkEÍI.
fiou vergEEt het maar: LlIii ziin heal
pietluttig.
'5 Hvunds is Pr een grote wasbsurt.
Iïiet I keer in de week, nee, elke dag!
[Ue wassEn Bns dan van hnven tst
gnder.
's lTlorgEns ptrEtsen wE onze tanden
En urassEn we trns gEzicht. uiteraard -
komen we dan keurig gekamd aan
tafel. Enze handsn wassEn we
steeds voordat wE aan tafel gaan.
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Hints, WeÍïheÍtr, Ídeeen GÍï Aanbevslinsen
- 

|DiD|a'.IlÉl*,É,-C,'|E.Q.-,DlE-.tlE l- lE.lIlÉ'É i-,E|'-|I.t' |. |C É,DE-'C'tC- --'trt 
D G

KÀMPSPEL
Het hele k*rrr1, is eerr gr-oot spel- Dt* begint al t'ii aarr-
kornst in.Bladel en eindigt na hei karnpvrlrlr op
vrijdagavon<Í.' Alte ored,errlelerr tellen íIlee, Írtaar ook rmct de bcftrrexl

, eËr het op1-1riíEregr \/ail de tenten kgn je ptrnten
verd.ieíIen, De wirriierrd,c groep krijS-f g*t verÍIlelding

"p .t" k*;pfr"k; Die zit*er oï*t 1O-O iaat nog op !

f;ff.i5# =l# d+ grsepeíE v*rzííifteíi *tE -i*p. een
groepsÍLaaÍrr eÍr rrtlt"t, een Íraafirbord' taË karr vaËï

itt*= ,ijr* Èipo = 
í*i a" po.qi's. Bovendien krijgt elke

groep J*r, kÍeur. Xà"... ze 6l*r*n nieË rreaar bij eíke

Ëi"*i, hoort esÍI ll*p*qt-.1" kÉeur {aztrtrr' Ë>+rdeau'x'
oker oíoiàr.s") i*r* kleur houri-eriÈ zn tie Ëreíe week!

KETBN EI{ N#G EENS KETE}-I...
Ëat is sraischierr weË heÉ [eteksËc vaxe het

-i. karrrp.
lfuï.,fl ffi"ï'pas opï is rlat wel eveËÈ. lettk vsor alËe

ffi'jo"tgens?Erffi'ffi;;ï;;vo*i- ALLE jongens Ëetek zijn en daË
^ ^ ^i*ffi;ï;Ë'-D;;;; k;; s;'-*=i k*-t*n-aÉs je maÍtr nol*

ieÉs doet wat eeíI andere jorrgefl pi.;rrirr doet of geïrroarr

rriet w-il.
De leid.ers zullen hier erg stregg op letÉerr!

BONNEN
É; Ë*;pbonneÍr ktrn je verdienerr als i* j* sPortief
gedrt*gt, Ë;k; t{ingel Ag:t, a'u'ïdis bent' goed
Ëtristetfer, Íneer varr clie dingen"'
Jorrgens die 1zragerr wor<lerr Ëchter overgeslagerr!

I

KETEN
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De bonnen die ie krijgt rnoet ie in cte speci*l*.
bonnenkast stopp**."Ï* Íranrrt sËaat op i* vakje!
óíË;-*irra* wín cre week worden die bonnen
#;*iíen o,, gezetnSlt punte n.Zo wordt het elk
jaar rros *ptfrn*ttA--M**ï'- b*denk d*1i: #:r:Ioeft
te zeu.*rr"íilïËïcinnen e'. dat ie 7e pàs Etijgt als

l; il* *",,*;a.. ..ii:"ràm doet en niet orndat het
gevraagd is.--

TENT
fie terrteÍl worrten elke .1*g beoordeekl op Íretheid.
Want de tent is de heÉe week i* h*ig,
Er rn"S"* GÉEN flessen in de ient' W'e hebben
speciale f.rfii*r. *,àïr í* tent staan, Je krijgt ook

"'"* stickef rraar ie je naaín op $unt zetÉeil voor op

à;gË-;. Ë J."r.a"reiï rnoeË steeds goe<L ornhoog
staa.rr t*g*r."het tentdoek aail. Ànders Eoopt er \d/aÉer

in de tenË als het regerrt' J .
Jonge*" Aià al langer-Íneegaal hebberr gezien dat
we in de ergst* r"ërUoi àze tetltesr oPrtie Enanier
droog krrnnen houden'
il;ï;6 nooit rnet ie schoenen de te,*t irt- De kans
is gro"* ArJÈ d;r. *Ëtt luchtbed kapot trapË of wies

rnaakt.
+1, *i a*ze Ërrlrnteír wordt gele. }ii de beoordeling
traír <Le Ëenterr. Err denk *tà*.r,: cle tent rnoet de hele
d*g in orrte zijrr, niet alleen 's trrrorgefls ínaar ook
'= rËiddags eíi 's ff.xroltds--!

LUISTEREN
rrorh O; het karnp is l*isteren heel trelangrijk'
{H. It Èi'k;Éí *oidt d*idelijJr *itE:e-leg§. {
tSH LuistereÍr is ook erg belangrijk Pii de wgqqen-

;ffit, ,-Ëj; d"* .i*t stil b"enr'dan -rin je-nooit! als
hrr= orn *tÏtt* gevraagd *rzorrft dan rnoet je gervoorr
je rnond dichthotrd"en!

H



DE, SF'HNX
!\feten jullie rvat eerr sfinx is ? !

Misschien heb je wet eens eeri foto van de sfinx gezien. Er staa-t
er een bij de pyra,miden in Egypte.
Een groot beeld van een leeuw met Ëen vrouwenhoofd. floe de

@ :ïËö*rf.x1.* 
ziin nerrs verroor kun je zien in asterix

q De sfinx \x/a.s in het echt een monster, half vrouw, half
O leeuuz, die iedereeÍr die voorbij kwam een ras.dsel opgaf'

'W'ie de goede oplossing niet rxrist te geven rxrerd door de sfinx
opgfgeten. Omdat de ra.a.dsels zo filoeilijk aï/a.ren, wàs er nooit
iemand die het sntwoord wist. Totds.t een Griekse
held, Oidipoes, op cen heel moeilijk raadsel het @D goede
antwoord gaf. De sfinx werd daar zo kwaad -ff varr da-t
ze zic}n va.n de rotsen stortt€,,. ó
Dit jaar is **@op het kamp ook een sfinx. Nou- ja, dit jaar
rvordt er q ELI(E deg een nieuur raa.dsel opgegeven- De
groep die het- O goede anïwoord voor het eiíde van de dag
(dus VOOR de chocolademelk) a,Ln de vijfde coach weet te
geven, rnrint 5 punten op de scorelijst. Elke dag een raadsel
oplossen kan je dus zo'n 3O punten schelen op de eindscore?
En omda.t jullie allemaal zo'tt slim zijn, is dat een koud kunstje-!

Overig€rrs, de sfinx op he.t kaurp zal iemand die het antrlroord
niet rveet niet opeten lroor! ZRL1
De echte sfinx ii immers a.l eelr\rzen WgD lang dood. Maar
'wa,nileer: je alvast ttruis witt oefen- g_ en, probeer dsn m&a.r
eens de onderstaande raadsels op Q) te lossen.
Het antwoord vindt je elders in deze kampspecial.
VeeI sucses! En veel plezier!

1) Een kop met haar, fireer is het niet,
err voor spinnen is het een groot verdriet.

2) \ff'elke palen zijn niet va.n ijzer en ook niet vafl hout'
en welke palen zijn dikrvijls een last voor jong en oud?

3)'Wie geeft onze koningin niet boos en ook niet lomp
en zoÍlder dat iemand trem straft, iedere keer een storrrp?

4) Wie kunnen zonder benen ga.a.n, eurt zor:rler handen sla.an?
5) Het rvijst altijd naa"r hetzelfde punt,

hoe je het ook ker-en of dr-aaien kunt..,
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SPELLETJES... zo zitten z* in elkaar'

Vossenjacht
Loop jij weteens midden in de nacht door eerr groot donker bos?

Het is er =ií;, ;i voett ie eerizaa.nt. Dan ineens troor je in de

verte ëen t.à"rpËt. Je dris.it je rond om rle juibte richting te
zoektn' Dan ga ie op 'm/eg' . - -r ---^a r^-,.^
Links vs.rt je hoor je eefl"ander-e grg_GP die noga.l wg't ls'lr/aa'i
rns.ken. W*.ri.*r iii nu stil bent -ttrijven ze de rros v*rrzelf in
jouw richting. Op eÈn ltruispuirt st-o-P- ie- e1e3' je weet irnmers niet
1và.8r, o"*.-Ë**i toe. rnri**t!; Ég ie in het lange gr8§- Je broek
:niordt al nat en de mieren -- Éruipgn in je motlw' Da'Ír"' de

trompet wecr!! Even + + *'uhtt*n met lopen' zodat je
g.*ài*ricSting . ' - ' - qzeèt'Ds'at-Ítasnelop

y:ïï:x",*="ï: ;'i:;ËEfi;3o,-. + 
. [r;H,Ë,:ffËJï-i:- -niets, rvant ' '=i 

".Í 
:-'a--ï vvanneer de zaklamP

a.afl gaat ben je -_' ' '--'-Erffi#{ vrrradtn- Toch loopt
I i'- hqr 4 I - I tqrUg bos' of neg"' tret is dedas.rlemand iir tret + . ' ft ' 

'qft§ 
fr"_ï ïlr#.*;'"i:l ïoo*vind. Evtn *rrachten r

i---{- -*^ ,i ,-i**:ta car,-f,r{ | fr t aChter die clikke boorrr
ff:Xttriïi-::i=ï'ï:"=Èe*en + . .' ,ft;'ïi.Ïï: ï',:i: In de

verte hotr È;; korien * loeien eÍl een vogel vliegt weg'
De trotrpet klinkt opraieulv. Veel dichterlrij nu'. De richting is nu
niet moeilijk te fuepaleil err alÍe gpoePel zijn stil' De trompet klígkt
opniru*v. f**i .ir.iitrbij gF. Dlligtrting !§ nu niet moeitijk te'

bepalen en alle groePËr."ti3tt stil. §1uip+d-vervolg je je weg' Plots

".à 
gekraak e n Ë.r, klap rl:*, cel deksel- De trompet rrvordt inge-

p*ttï Àdemloos lig i* lo het zand en probeer ie over de grond
verder te kr}peÍ; ëetukkig ma.akt dà alder-e groe'p rn,eer rmat

iartiaai, jt hooit terer-rinste rvat kra'ken'
Den zie je ineens eerl r.liitt*ring _in het maa.nlicht'-' da*r- Iicht de

trolrpet. Slel tresppirrg ie je proói ep de vos is gevaugen!
Val aiÍe ka.tel stromei. à* groeptn uÍt de bossen op jou af' ntaar
JIJ rva-s de eerste!
De overrvinnirrgsmarr§ \4lordt ingezet t,n alle gÍ-oeperr verzarnelen

=itf, op het tioöfOpad om sa,ÍneÍr naar het kanrp te'rug !e lopen'
óp t*r1p terugg*Èo*en krijg- je nog e-c-11. kop chocola. Sontmige

3J.g-rrs^slaperï-el e.an de taÍËl-en gàlukkig mag ook jij na"ar t)e(t"'
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Het Douanespeí

Bii dit spel worclt Er ge-
smokkeld!!

De groepen moeten proberen cle heilige
voorwerpen van de andere groeperr te
veroveren, Vier dezelfde voàrwerper-r
vormen een kwartet en dat kan niet rrleer
worden weggenornen!
ln het thuislancl kunnen de leclen van de
groep indriitgers aftikken. De indiaan die
is afgetikt moet samen met degene die
hem heeft afgetikt ntrar de wigwam van
het opperlroofd orn lrun levens te ruilen.
Natuurlijk mogep groepen sarnenwerken.
Eendracht maakt macht. Maar houdt in de
gaten: cle tecaenstandere spreken ook lnet
gespleten tong, Meerclere malen is het
voorgekomen'dat een groeL] ziclr niet aan
cle afsl>raak lrouclt. Alle groepen proberen
itRmers te wínnerr...

AANf(LEDTNG:
Om het indianenkwartet-spel nog leuker te
maken zouderr we alie jongens willen
vragen zich als indiaan te verkleden. Een
rafelige broek en een lint om je hoofd
doet àl veel.
Uoordat het spel begínt mogen de
groepen zich smínken in oorlogskleuren
en verkleclerr. Dat is een heel mooi
gezícht. tl/e maken claar ook foto's van.
Dus kom op, doe je Frest en trreng
indianen-k!eren rnee!

Er doen in het spel vier soorten spelers
rïlee. EIke groep is een leger. ln dat leger
zitten: I GENERAAL,,.HIj mag iedereen
gevangEn nernen. Belralve de generaal
valr een ander leger en de spion.
Eovendien kan de generaal gevangeÍt
groepslederr bevrijden.

I of Z OFFlclEREN.,,Zij rnogerr de
soldaten en de spionen gevanqen nemen.

1 of Z SOLDATEli,,Zij kutrneir
spionenen {levarrgetr netrle]l err DE VLAG
van de vijatrd veroveren.

í SPlON...Deze kan de genEraal rge-
vangelt nemetl,
tiPIIHHtHïr
van de coach krijgt cle groep eelr
olrdraclrt. Als <leze o;>drac['rt is voltooid
en de vijfde coach heeft cíat gecolr-
stateerd wordt alles itr de oude toestand
herstelcl en krijca je een nieuwe opclracht.
Je mag nu eEn nieuwe strategie gaan

?="_p_-1::_-(=?::_-1-1i1-:-:_-'=:-1-:r:_-=ï-lt_j_jl-_-_-==

veeÍ suoces rnaf de speÍenl

STtrATEGÖ

Sc*ÉEaE?d
$peí voor strafe fiën

Jullie zijn de smokketdars en moeten
kaartjes overbrengen naar de over-
kant van een dbnkÉr bos. De coaches
zijn douPnes die jouw kaartjes afhandi,g
maken. Wanneer ze jouw lreirappetr
Irloet je ie kaartie inleveren en'Èrijg je
een borr van de douane, Wanneer j-d -

deze bon inlevert bij de centrale Éegin-post-krijg je een nieÍw kaartje. Dus -
zonder zo'n bon krijg je geeÉ nieuw
kaartje !!
Op het eind van het bos zit cle ceiltrale
eindpost die je kunt zíen cloorclat er een
!"nlp lrangt. Daar lever je jouw kaartje
in. Daarna ga je gauw térug over het-pad en haal je eén nieuw kàartjè. Oegroep die er het meeste overbrengt
heeft gerrÍonnen.
Het-spel Ínoet lnuisstil gespeelcl rrorclerr,
anders lrebben de clouàne-s je zo tepakken.
Qok op lret "terugloop-paci" is controle!
Het sp-el ï*rorcft ZOÍïDEff zaklarnp ge-
speeici!

YareÈspnE
Dit spel dtrurr cíe hete week. Her treginr
steeds opn-ieuw. Een gelreimzinnige-Mr. Xreist door Londen en rnoet gevanger.t
worden. Hij verschijnt stechtA enke-le
ke.ren-op het bord. Je rroet een goede
taktiek hehrben. Het is dus een deïkspel.

WINDTANENK\,YARTET
De groepelr loten oln een thulstancl en
trekkerr rrret hun coach iraar een ideaatte verdedigen plaats om claar een
omheininc3 te bouwen. Op cle grer)s
tussen de vier gebiedeii komï de
wicawarn varr hel grote opperhoofc!.

§1



- Het geluidensPel -
Heb je, wanneer ie 's nachts oP
kamp eens niet kon slaPen, wel eens
geluisterd naar de geluiden in het
Èos? Terwijl de andere iongens in de
tent liggen te snurken, kun ie,
wanneer 1-e goed luistert, buiten de
ient allerlei dieren horetr die fluiterr,
huiletr, balketr, loeien, miauwen' ellz- ---

'É/e gaan dit jaar een nieuw nacht-
spel Èpelen. ln een bepaald gedeelte
rran het bos bevinden zich de
coaches, die elk een aantal dieren-
geluiden nadoen. Niet keihard, maar
iachtjes. Zo zachties dat ie ze alleen
kunt horen als ie zelf ook zachtjes
doet.

ffikw ffi
E-i+t gaat erom, dat je met 1e groep!
aan het-eincie van l-net spel, zoveel
mogeÍijk "diören" gevonden hebt!
Vinden doe je ze, door de coach te
vinden die een bepaald dier nadoet
+n hem vervolgens een kruisje GP jö
spefformulier te latelr z+tten. ln totaal
moet je zo wel twintig "dieren"
vinden. LET GOED OP wanneer- lret
geluidenspel straks wordt uitgelegd-
En zorg vooral dat je stil genoeg
bent om de dieren te vinden!
VEEL PLEZIER

- Ptpier hier -
Je kent ze wel. De familie van Holle
Bolle Gijs, die in de Efteling steeds zeurt
om afvà1. Een hete slimme manier om de
Eftcling schoon tc houdcn, vind je ook
niet ? I

Op het kamP hehben we geelr mooie
piatends ett bewegende prullebakken'
We moeten ons rlaar behelPen- Maar
toch moeten ook wii het kampterrein
en de rest van het bos schoon
houden. Dat kan gemakkelijk' als we
allemaal meehelPen.

GOOI NOOIT EEN PAPIERTJE ZOMAAR
OP DE GROND !
Houd ze bii ie, totdat ie eirr- pr:ullebak
of een aivalzak tegenkomt.
Wanneer ie c!ingen ziet die niet in
het bos thuishoran: RAAP HET OP en
gooi het weg. Zelfs als ie ze niet zelf
hebt wëggegooid.:!
Elk iaar kunnen we na het afbreken
van de slaaPtenten minstens een
vuiiniszak met troep wegkruien- En we
Írebben h+t cian ai zo druk!

Denk aan het miiieu, ie moet Gr nog
je hele leven mGG daen !

OlrIoss ingen vztt rÍ,e tandseis:

Een ragebol
Hinderpalen
Een postbod.e (als htl br'ieverl
stem"pefd)
Klokken
Een kompcts

1)
?\
s)

4)
s)

F_=,t-F

hF'
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Het nut van een fluthut is nul -.!!
Om vooral de nÍeuwelingen wat wijzer
te maken ovër het bouwen van hutten
g6vcn wc hier enkele tips:

Voordat je iets gaat bouwen moet je
een goede plek uitzoeken. Deze plek
mag niet verder van het kamp af
liggen dan 5 minuten lopen.
De hut moet mag niet zichtbaar zijn
vanaf een andere hut zodat het dus
zaak is om de hut zo goed rnogclijk tc
verbergen en./of te
camoufleren.

Denk eraan dat je een hele
dag hebt om de hut te
bouwen. Dit liikt erg.yeel
maar de ervaring leert
dat men vaak tijd tekort
komt...
Het beste is dus om bij
het begin een plan te
maken.
Ga dus geen flat bouwen van
3 verdiepingen of een hut met een
kelder en een garage...
Want denk craan: de hut die op het
einde van de dag helemaal AF ir-,
heeft de voorkeur boven een mooiere,
en stevigere hut die nog niet af is !!

Niet iedere jongen uit de groep karr
natuurlijk hetzelfde doen... Je moet het
werk EERLIJK verdelen. Zo zoekt de
eno grote takken terwijl twce andcrc
bunt gaan plukken en na een tijdjc

gaan dan weer een paar andere
jongens takken zoeken en dÍe eerst
de takken zochten gaan dan bunt
plukken, enz. onz.
En is een kleinere jongen even moö
dan nemen de ouderen even zijn werk
ovër want een grote jongen kan nu
eenmaal meer werk verzetten dan een
kleinere...

Als de dag om is wordt iedereen weer
op het kamp verwacht. Een specíalc

irry zal dan de hutten gaan
beoordelen. Maar eerst
moeten de hutten dan 1

nacht storm en regen
getrotseerd hebben- Als de
iury dan dus de volgende
dag de hutten gaat
controleren zullen zij
peciaal letten op de grote,

de stevigheid, is hij goed
verborgen, en vooral: is de
hut af ???.

Er kan echter maar 1 groep de beste
hut hebben. Wees dan ook sportief
om de winnende groep de ovcrwinning
te gunnen.
Het gaat tenslotte toch om het plezier
maken ?!

Kortom: zorg door goed samen te
werken dat de hut op het eind van de
dag klaar is en zorg ervoor dat het
voor iedereen cven lcuk is...
DUS: ,, WEG MET DE FLUTHUT !! ,,

tg



NOG [VEI{ If,TE OVER Ííf,T ONÏBUT...
De jongeÍrs die vorig jaar mee zijn gevÍ/eest op kamp kunnen
s{e*-r nog wel herinneren dat er sprake was Ya,Ír "Europeese
*ultfuijtcn",
,Gur*< dit jaar heeft de keukenstaf weer voor e,en internationa.al
tiretje gezorgd...
\4/ie is er niet dagenlang s.à.n de T,Y. ge.kluisterd gevveest om
toc[r rna"a-r geeÍr voetbalqredstrijd te missen err zeker niet va.rr
het Nederla.ndse elftal.
Nu heeft de keukenstaf voor dit kamp de zogeÍr'a.amde
WK-ONTBIJTEN gepland. Dit houdt in dat 6 dagen lang, iedere
cetrtend een ontbijt verzorgd wordt dat uit een va.n de volgende
lac-Àden afkomstig is:
Nederl-antd, Argentinie, Italie, Z+veden, E'ngeland en Du,itslo,nd.

Kontekt-adres:
Orn de otrders err andere belangstellenden op de
hoogte te ktrnnerr hotrden van het rr/el err lvee va,Ít
de jongerrs (*r. de staf) is er ook dit jaar \ryeer eert
uffÍr. kontakt-a"dres. Heeft U dus vrageÍr rrf rvilt U
geï4,oqn even horen hoe het gaat daar in Bladel
darr kunt U trellen naa,r:

f-t. Neggers tel. (04116-) 84548
Z LlhlDAG: de gehele dag
&'féANDAG, D/NSD AG, I4/OENSDAG 8, VRIJDAG:
Ëarssen Í8.0O en 22.00 uur:.

deze l«amps pecial 1-990

ís eigendon van:


