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Didam—Jawel mensen u voelt het goed, 

dit is een verse 3x dubbele editie van de 

Kampkrant, zoals u ziet zijn wij vandaag 

met z’n allen op de foto gegaan. Maar 

zoals wel meer dingen op het kamp is dit 

niet wat het lijkt dat het is. Madame van 

Duren Langschot wilt ons in de val lok-

ken vernamen we via een anonieme bron.  

Via deze groepsfoto kan zij natuurlijk 

perfect zien wie er allemaal op dit terrein 

verblijven en deze mensen ook na terug-

komst in Waddinxveen blijven lastigvallen. 

Om dit te voorkomen heeft het bestuur van 

Scouting Sint Victor alweer de nodige 

maatregelen moeten nemen. Vandaag bij 

de uittocht zullen wij in verschillende ron-

des het terrein verlaten. Ook zullen onze 

voertuigen niet de kortste weg naar Wad-

dinxveen nemen. De vrachtwagens van 

Alblas, Mimpen en Van Noort zullen een 

omweg maken respectievelijk via Amers-

foort, Eindhoven en Reet (België). Zo zijn 
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de Kampredactie spullen alweer dichter-

bij haar eindbestemming. Handig toch?) 

Om het Linda nog lastiger te maken 

zullen wij onderweg de nodige booby-

traps gebruiken. Uit de laadkleppen van 

rijdende vrachtwagens zullen wij 10.000 

exemplaren van deze krant uitstrooien 

over de snelweg wanneer we onderweg 

zijn naar onze omweg. 

Eenmaal aangekomen in Waddinxveen 

zullen eerst alle spullen gestockeerd 

worden op het clubhuis, dit om 

eventuele muizen en spionage appa-

ratuur tijdig op te kunnen sporen en 

te verwijderen. 

Dankzij deze maatregelen hopen 

wij dat we nooit meer last krijgen 

van deze akelige mevrouw en u 

allen weer rustig op twee oren kunt 

slapen. 

 

Welpen & Esta’s Verkenners Gidsen RS 
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Kleine foto selectie van de afgelopen 

week... 

Vrijdag—groepsfoto 

Vrijdag—Kleurplaten en tekeningen 

Dinsdag—glijden vanaf de stormbaan Maandag—hike in Didam 

Drukkerij op wielen 
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Nog meer foto’s! 

Twee hoefdieren 

Vloeistoffen 

op gras 

Concurrentie op dezelfde bloem 

Een bloemen knuffelaar 

 
 

L
ekker eten

 

Natuur foto’s door Woeps 

Woeps heeft deze week stage gelopen bij boswachter Karel. Gedurende deze week 

heeft ze deze prachtige natuurfoto’s getrokken. 

Vrijdag—verboden te voederen! 

Donderdag—crime scene @ het bestuur 
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Cijfers van de dag 

Als iedereen even veel 

uren klokte bij de 

Kampredactie als Malchi 

en betaald werd had 

scouting ons voor deze 

week €6.650,- per 

persoon moeten betalen. 

Wij van de redactie willen via de krant 

jullie bedanken voor het leveren van 

content. 

Zonder de verhalen, roddels, nieuwtjes 

en klachten was de krant niet tot stand 

gekomen en daarvoor grote dank. Wij 

hebben genoten van de week en het 

maken van de krant en zijn best trots 

op het resultaat. 

Voor ieder van jullie komen de kranten 

beschikbaar na kamp zodat je alles 

rustig terug kan lezen en herinneringen 

kan ophalen.  

Bedankt voor al jullie leuke en 

positieve reacties over de krant, 

website, Facebook en het fotohokje! 

Houdt dus zeker nog de 

jubileumwebsite de komende tijd, 

want daarop komen alle kampkranten, 

foto’s en filmpjes nog te staan. 

Nogmaals bedankt!! 

BERICHT VAN DE 

REDACTIE 

Klein nieuws 

Sappige roddels, weetjes en 

nieuwtjes, altijd heet van de 

naald! 

Wist je dat... 

 Er in totaal 275 foto’s zijn gemaakt in het 

fotohokje? 

 Er meer  dan 50 video’s zijn gemaakt? 

 De Kampredactie 1m2 heeft behangt met 

alle ingezonden tekeningen? 

 De Kampredactie 2m2 heeft behangt met 

alle gedrukte kranten? 

 Er nog nooit zoveel fruit is gegeten op een 

kamp? 

 Printen uit een rijdende auto toch niet zo 

ideaal is? 

 De Kampredactie 24 op 24 werkt om de 

Kampkrant op tijd af te krijgen en bij jullie 

te bezorgen? 

 Putjes afplakken met karton en ducttape wel 

degelijk helpt tegen geur overlast? 

 De efficiëntie bij de Kampredactie drama-

tisch is gedaald sinds het installeren van de 

koelkast? 

 De lichtkrant gemaakt is van een wegwerp 

grondzeiltje van 99 cent? 

 De RS en de verkenners enorme uitslapers 

zijn? 

 Er elke dag gratis taart was bij het bestuur? 

 De Kampredactie stand elke ochtend in 15 

minuten volledig ingericht wordt met alle 

apparatuur? 

 Er na het kamp gemiddeld 32,54 uur slaap 

per persoon ingehaald moet worden om te 

herstellen van deze week. 

 Bij de Kampredactie werken eigenlijk best 

weel heel erg vermoeiend is? 

Vraag en aanbod 

Gevraagd: Een Sherpa om alle kampspullen van 

Malchi naar België te brengen, af te leveren bij ons 

clubhuis in Waddinxveen. 

Gevraagd: De ver loren spullen van mij. Xx ieder -

een 

Gevraagd:  Een das, te herkennen aan een donker

– en lichtblauwe kleur. 

Gevraagd: Een rode trui of T-shirt met witte op-

druk aan de voorkant en jubilieumkamp op de achter-

kant. 

Gevraagd: Spinnen voor  Stijn. Af te leveren in 

zijn slaapzak. 

Gevraagd: Een wasmachine capaciteit van 1250 

kg voor al onze vuile was. 

Aangeboden: Gevonden spullen van iemand. Xx 

iedereen 

Aangeboden: Een pr inter  in de kofferbak van 

Koen 

Aangeboden: Extra uren slaap voor  iedereen.  

Aangeboden: Kapotte lichtkrant. Xx de Kampre-

dactie 

Aangeboden: Kapot fotohokje. Xx de Kampre-

dactie 

 

Dit alles is gratis af te halen op de plek van de voor-

malige Kampredactie stand! 

 

Het was een eer om elke dag voor jullie de kampkrant te mogen maken! 

Meer informatie bekend over 

de vreemde wezens 
Didam—Het mysterie van de invasie van de vreemde wezens in Didam lijkt dan toch ein-

delijk opgelost te zijn. Twee ethische hackers van een lokale hogeschool waren bereid om 

de eerder verkregen bugs te ontcijferen. Het bleek een code te zijn die allerlei computer 

spelletjes door elkaar husselt. Angry Birds waren opeens in Call of Duty te zien enzovoort. 

 Nu werd het tijd om de oorzaak hiervan te vinden. Wat blijkt nu, een in de Kampredactie 

stand gesignaleerde muis (zie krant van gisteren) heeft een kabeltje van de server door 

geknabbeld. De muizen zijn inmiddels van het terrein verwijderd door vakkundig ingrijpen 

van Hopman Luuk. 

En nu maar hopen dat de muizen niet stiekem in onze vrachtwagens kruipen richting Wad-

dinxveen. 

Kwestie tussen Davy & 

Wessel en Linda van Du-

ren Langschot 

Didam—Na lang en intensief 

speurwerk zijn wij er achter geko-

men waarom madame van Duren 

Langschot een vreemd en intiem 

interview heeft gehouden met 

Kampredacteurs Davy en Wessel. 

Via bronnen vernamen we dat ma-

dame van Duren Langschot sinds 

kort een avondcursus journalistiek 

volgt bij een bekende avondschool 

en dit interview als eindwerk moest 

maken. Naar onze mening was dit 

een journalistiek interview zonder 

enige niveau en verdient zij niet 

haar diploma journalistiek. 

Misschien zou zij beter onze krant 

als voorbeeld nemen van een jour-

nalistiek meesterwerk. 

Omdat wij vanaf vandaag met pen-

sioen zijn mag madame van Duren 

Langschot onze krant overnemen en 

verspreiden over heel Didam. Als 

voorbereiding hebben wij een grote 

hoeveelheid Kampkranten achterge-

laten, voornamelijk in– en rond de 

RS tent. 

Als blijk van waardering voor het 

voortzetten van ons werk mag zij 

webruimte huren wanneer de nieu-

we Scoutingsintvictor.nl online 

gaat. We hebben haar een niet te 

missen aanbod gedaan van 100 euro 

per GB opslag per maand! 

Ik zeg doen! 

 

Woordje van het bestuur 
Didam—De laatste volle dag van het jubilieum kamp. Alle speltakken 

hebben vandaag een gezamenlijk spel. De eerste spullen worden reeds 

opgeruimd. Gisteravond was het erg koud, met name voor de R/S wel-

ke een spooktocht op de planning had staab. Om 02:00 uur werd de 

aftrap hiervoor gegeven. Ondanks het donkere bos, met enge figuren is 

iedereen hier goed doorheen gekomen. De R/S-ers gingen daarna nog 

naar het strand naast het kampterrein om de spooktocht af te maken. 

Vanavond gaan we lekker BBQ’en (wanneer jullie dit lezen is het 

inmiddels in onze buikjes verdwenen). Ondanks een dreigende lucht is 

het toch droog gebleven! De avond wordt afgesloten met de bonte 

avond. Iedereen is druk aan het oefenen en het lijkt een hele mooie 

afsluiter van het kamp te worden. 

 

Groetjes uit Didam 

Nationale expansie voor 

vreetkeet ‘de caravan’ 
Landelijk—De ordinaire vreetschuur ‘de caravan’ breidt uit over 

het hele land. Het walgelijke concept was al langer een begrip in 

Didam en omgeving, maar komt binnenkort ook dichterbij uw voor-

deur! 

Het concept is eenvoudig, doch geniaal. Voor een forfaitair bedrag; 

(0, 50, 100, 110 of 120 euro) bieden ze een  voedselbon aan voor 5 

stukken vlees van een geïmproviseerd kookeiland dat ons doet den-

ken aan een camping in Zuid-Frankrijk. 

Bekijk hier de foto’s van het concept en oordeel vooral zelf; 

De caravan 

Geopend van maandag tot zondag  van 05.00 tot 05.00. (soort van 

doorlopend dus) 
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Didam—Naar jaarlijkse gewoonte is er ook een bon-

te avond bij kamp. Omdat wij dit jaar natuurlijk met 

ruim 100 scouts op kamp zijn is dit een hele andere 

bonte avond dan velen van ons gewend zijn uit hun 

eerdere scouting ervaring.  

Maar naast dit grote aantal scouts is er nog een groot 

verschil, het dreigende gevaar van onze stalkers, 

aliens, boswachters, klagende buren, afluisteraars 

enzovoort moesten de nodige veiligheidsmaatregelen 

worden genomen. Er werd besloten door de overheid 

om stalen pannen te verschaffen onder de bevolking. 

Deze pan kan worden gebruikt om op je hoofd te 

doen zodat veiligheidsdiensten en madame van Duren 

Langschot niet je gedachte kunnen uitlezen.  

Ons groepsbestuur heeft echter een andere handige 

functie van deze pannen gevonden. Misschien is het 

wel minstens even belangrijk dat ook dit deel van het 

lichaam wordt beschermd tegen de veiligheidsdien-

sten en co... 

Weerbericht 
 

 

 

 

 

 

Het weer voor zaterdag 16 juli 2016 

door Davy 

De dag van vertrekken is helaas aan-

gekomen. Maar natuurlijk is er wel 

een weersvoorspelling. 

Vandaag wordt het ongeveer hetzelf-

de weer als gisteren. Maar dan iets 

warmer. 

Dit houdt dus is: vrij veel bewolking 

met een tempratuur van 23 graden. 

Het blijft gelukkig droog voor bij het 

inpakken. 

Dan hebben we volgend jaar met 

kamp tenminste geen beschimmelde 

tenten en zeilen! 

Ongewone Bonte 

avond  

Waddinxveen—Naast Kampredactie lid is Malchi ook beheerder van de Scouting Sint Victor website en dit het hele jaar 

door! Dit lijkt  mij dan een goede moment om de plannen voor de website toe te lichten. 

Lost&Found 

Een paar dagen na kamp gaat er op de jubileumsite een gevonden en verloren voorwerpen pagina open. Daarop kun je dan 

melden dat je iets kwijt bent of hebt gevonden. Hopelijk krijgen we veel matches! 

Publicatie kampkrant 

Vanaf zaterdag 23 juli zullen wij elke dag de kampkrant online zetten. Op zaterdag 23 juli volgt de krant van 9 juli en zondag 

de krant van 10 juli. Houd dus de site in de gaten! 

Foto’s en filmpjes 

Wij streven er naar om zo snel na het kamp de foto’s en filmpjes online te zetten, maar we hebben rond de 6000 foto’s dus 

enige vertraging kan mogelijk zijn. 

Aftermovie 

Enkelen weken na kamp zullen we een aftermovie maken , een kort filmpje waarin we het kamp proberen samen te vatten. 

Kampreacties 

Op de jubileumsite zal het in de loop van de week mogelijk worden om jouw herinneringen en verhalen over dit kamp te de-

len 

Gepland onderhoud in de vakantie 

Om van het rustige moment gebruik te maken voeren wij in de zomervakantie onderhoud uit 

aan de website. Eind juli/begin augustus zijn we het van plan om het uit te voeren. Dit zal 

vooraf nog aangekondigd worden, we verwachten dat alle scouting e-mail adressen enkele 

dagen niet bruikbaar zijn en de site een dag offline zal zijn. 

 

Woordje van de webmaster 

Cijfers van de dag 

Bij het gezamenlijk spel zijn 

er 597 muntjes verdiend!! 

Iedere dag maar weer 

Viel de kampkrant neer 

Op de tafels of in je tent 

Bij iedere meid en vent 

Met lachen gieren brullen 

Weten jullie elke dag de krant weer te 

vullen 

Geen roddel is jullie te dol 

En daarmee komt de krant weer vol 

Met onmogelijk veel respect, dank en 

een dikke zoen 

Hopen we dat we over 10 jaar weer 

een beroep op jullie mogen doen. 

ODE AAN DE 

REDACTEUR 

SSV Bestuur -

 Kamperen Is Ongezond 

'k Heb het al van jongs af aan  

(Ik wil nie kamperen)  

En 't gaat dan ook gauw tegenstaan  

(Ik wil nie kamperen)  

Studeren was tot daaraan toe  

(Ik wil nie kamperen)  

Van kamperen wordt je veel te moe  

En het leidt ook nergens toe  

 

Kamperen is ongezond  

Kamperen, ik wou dat 't niet bestond  

Wie 't kampere heeft uitgevonden  

Was een enorme ...  

 

Elke dag naar een saai clubhuis  

(Ik wil nie kamperen)  

En daar krijg je dan een insigne voor  

(Ik wil nie kamperen)  

Dus zeg nou zelf wat is de clou  

(Ik wil nie kamperen)  

Van kamperen wordt je veel te moe  

En het leidt ook nergens toe  

 

Ik zou de hele dag kunnen slapen  

Kom er voor niks of niemand uit  

Want ik wil nie kamperen  

Ik wil nie kamperen  

Ik wil nie kamperen  

Van kamperen word je veel te moe  

Dus mooi dat ik 't niet meer doe  

Door het dreigende gevaar werden kwetsbare lichaamsdelen vakkundig beschermd 

“Wie niet in staat is een fout te maken, is tot niets in staat.” Abraham Lincoln 
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Copyright 

Deze uitgave is met veel liefde en 

toewijding samengesteld door de 

Kampredactie. Daarom vinden wij 

het heel leuk als deze krant met zo-

veel mogelijk scouts wordt gedeeld! 

Ondanks onze zorg kan er iets misge-

lopen zijn met het samenstellen van 

de krant. Wij zijn niet verantwoorde-

lijk voor elke emotionele en/of licha-

melijke schade die veroorzaakt wordt 

door deze krant. 

Colofon 

Bezoek ons aan de Kampredactie 

stand voor het clubgebouw of spreek 

ons aan rondom het kampterrein. 

Redacteurs: 

Davy & Wessel 

Eindredacteur: 

Malchi 

Tip, klachten, opmerkingen 

Kampredactie@scoutingsintvictor.nl 

Jubileum.scoutingsintvictor.nl 

Hartelijk bedankt! 
Dit geweldige jubileumkamp was natuurlijk enkel 

mogelijk geweest dankzij de inzet van de tientallen 

vrijwilligers en sponsoren! Wij willen jullie allemaal 

hartelijk bedanken voor jullie fantastische inzet! 
 

Leiding 

Welpen&Esta’s 

Shere-Khan 
Mowgli 
Hathi 
Mor 
Oe 
Malchi 
Woeps 
Drint 
 
Verkenners 
Jennifer 
Femke H 
Luuk 
Tim 
Femke A 
 
Gidsen 
Jamie 
Ian 
Gabriella 
Iris 
Christian 
 
RS 
Katinka 
Koen 
Justin 

Staf 
Patrick 
Martijn 
 
Kampredacteurs 
Wessel 
Davy 
Malchi 
 
Bestuur 
Arthur 
Peter 
Jessica 
Angela B 
Angela V 
Michael 

Sponsoren 

Alblas 

Van Noort 

Succes Mimpen 

Rabobank 

Vitaminen & Zo 

Spar Waddinxveen 

Henrie Koek (caravan) 

Noud (terreinbeheerder) 

 

De R/S voor de geweldige 
begeleiding van de Wel-
pen en Esta’s 

De schoonmaakploeg van 
ons clubhuis 

Alle papa’s en mama’s die 
hebben gereden 

 

En…………………. Vul 
zelf uw naam in! 

Ennnn….. Graag tot een volgend kamp! 


