
deze experts. Gelukkig ge-

ven deze scouts niet zo-

maar op, en het resultaat 

was een vertaalde rune en 

een tevreden Oele. Dit zal 

Odin in goede stemming 

brengen! 

Vanochtend dook Gorm op. 

Hij is boos en verdrietig, 

want Thor is zijn magische 

hamer kwijt en Gorm vind 

dit heel vervelend. Het was 

namelijk vandaag „neem-me

-in-de-maling-dag‟ in go-

denland. Thor was natuur-

lijk boos en heeft Gorm 

gestuurd om te vragen of 

de scoutinggroep SSV kon 

helpen. Zij zijn vervolgens 

actief op zoek gegaan naar 

stukken informatie en hints 

die zouden kunnen leiden 

naar de locatie van de ma-

gische hamer.  Na een och-

tend zweten voor mensen 

die ze wat verder zouden 

kunnen helpen werd hij 

uiteindelijk dan gevonden, 

tot grote vreugde van de nu 

wat gekalmeerde Thor en 

zijn vertegenwoordiger 

Gorm.  

Het bleek vandaag echter 

een verwarrende dag in het 

reik der goden te zijn, want 

nadat iedereen eindelijk 

weer op sterkte had kunnen 

komen na een goed ontbijt 

en wat verfrissing (zie arti-

kel Watergevecht) kwam er 

nog iemand opdagen. Dit 

keer was het Oele die na-

mens niemand minder dan 

Odin zelf kwam vertellen 

dat Odin vergeetachtig was 

geworden en niet meer kon 

herinneren hoe hij de runen 

moest vertalen. Normaal 

zoekt hij hulp bij zijn eigen 

vrienden, maar hij kon zich 

niet meer herinneren wie 

dat waren! Wederom was 

de SSV bereid om te hel-

pen, uiteraard om te voor-

komen dat de goden bozer 

zouden worden op de scou-

ting. Het handigste was om 

de vrienden van Odin op te 

zoeken, die hadden hem 

immers al eerder geholpen. 

Helaas delen vrienden van 

een oppergod niet zomaar 

hun kennis met iedereen, 

en daarom moest iedereen 

zich alweer zien te bewijzen 

om iets los te krijgen bij 

Gorm, Oele en de puzzelstukken 

Wessel den Ouden Interview 

Wessel den Ouden is lid van 

het speltak Welpen. Met ons 

deelde hij zijn ervaringen 

van het bivak tot nu toe en 

wat hij ervan vond. 

 

Wat is je beste scouting 

ervaring tot nu toe op dit 

bivak? 

“Dat is de speurtocht van 

vandaag. Het spel ja, waar 

je kaartjes moest verzame-

len. Helaas hebben we niet 

gewonnen, maar ik zat in 

een heel leuk groepje van 

gewoon zes welpen. Ik heb 

al veel geleerd over vikin-

gen. Ja ze hebben hoorns 

op hun helmen.” 

Dat hebben ze juist niet 

haha. 

“Oh haha” 

 

Wat waren je verwach-

tingen voor dit weekend? 

“Ik dacht wel dat het een 

stuk minder luxe zou zijn, 

en niet iedereen slaapt ook 

buiten. Ik vind het wel raar 

dat we met meiden in de 

zaal slapen, ik vind het leu-

ker met alleen jongens. Nu 

heeft bijvoorbeeld Renske 

deo in mn nek gespoten en 

ruik ik naar meisjes.” 

Tevreden met het eten? 

“15 kilo tomaten vind ik 

niks, veel te gezond! Kom-

kommers zijn wel lekker, 

daar zijn er ook veel van.” 

Zijn er nog rare dingen 

gebeurd? 

“Ik vind het vreemd dat de 

goden schreeuwen, dat 

maakt ze wel erg boos. Ik 

ben ook bezig met een on-

derzoek naar de identiteit 

van Vicky, en heb nu een 

hoofdverdachte.” 

En mis je je ouders nog? 

“Totaal niet!” 
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Wist je dat 

Tom en Joey net bevers zijn 

Davy een bluffer is en 

stroop niet fijn vind 

Vincent en Nina hand in 

hand zijn gespot 

Davy en Femke hand in 

hand slapen 

Sophie Lucky Luke niet 

kent, en Luc z‟n shirt niet 

snapt 

Verkenners graag op mie-

ren slapen 

Evelien lekker bloed heeft 

en altijd een makeup tas bij 

zicht heeft 

Gidsen super hebben afge-

wassen! 

Ian ook IE-AAN genoemd 

wordt 

Davy van de bevers ex-

treem goed is in memorie 

Raksja met blote handen 

eet, extreem veel stroop 

morst en je je eetlust verliest 

als je ernaar kijkt 

Valesca twee boeren heeft 

gelaten en shit roept tijdens 

een potje memorie 

Luc van roze vestjes houd 

Marloes en Wessel, sitting 

in a tree 

Davy en Remco tekeer gaan 

Davy van de bevers het 

spel kogelgoed vond 



„s Middags zorgde de warmte 

en opgekropte energie voor 

een spetterend watergevecht. 

De beelden zeggen alles! 

Watergevecht 

Nieuw bewijs omtrent zaak Vicky de Viking 

Pannenkoeken Chaos 

van der Voort waardoor ze 

zich vergreep aan een fles 

stroop die vervolgens richting 

Remco vloog. De mislukte 

poging was een aanleiding 

voor enkele superieuren om 

Remco vast te pakken en 

Nina van haar wraak te voor-

zien. Allen eindigden in de 

douche. De gevolgen voor de 

groep waren desastreus. Het 

speltak genaamd RS viel on-

middellijk uiteen en een ver-

deling onder de groep ont-

stond. Dit zorgde voor heftige 

relaties tussen beide geslach-

ten en hoog oplopende ruzies 

van jaloezie en haat. Gelukkig 

kunnen ze vanavond weer 

liefdevol aangetroffen worden 

in de tent waar ze hand in 

hand slapen. Enkele uren na 

het incident is alles weer bij-

gelegd en zijn ze het zo goed 

als vergeten. Jolig wordt er 

terug gekeken op het incident 

onder het genot van een be-

ker limonade. Proost! 

Waalre 20:00u—Wat begon 

als een gezellig etentje met 

de gehele scoutinggroep liep 

uit in een chaos van rondvlie-

gend stroop en stukken pan-

nenkoek. Aanleiding was een 

mislukte poging om water 

over Nina van der Peet te 

gooien door Davy van Gelder. 

De betreffende persoon had 

te weinig lef om hiermee door 

te gaan waarop Remco de 

Graaf zich genoodzaakt voel-

de om dit alsnog te doen. De 

gedupeerde vrouw werd on-

der grote druk gezet door Tim 

“de gehele 

scoutinggroep 

liep uit in een 

chaos van 

rondvliegend 

stroop en 

stukken 

pannenkoek” 
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Gretig wordt er 

gegraaid naar water. 


