Kamplocatie en noodnummers
Dit is de pagina die handig is om even onder het kopieerapparaat te leggen, over te
schrijven of je ouders uit het hoofd te laten leren. Want, hieronder staan de
belangrijkste gegevens over waar we zijn en hoe we bereikbaar zijn.
We staan voor de 86ste keer op het prachtig golvende veld van De Heer Brandsma.
Normaliter staan hier koeien het gras te bemesten maar één week in het jaar
brengen wij leven in de brouwerij in It Heidenskip door ons tentenkamp in dit
weiland te zetten.
Post, haal en/of brengadres:
(Familie Brandsma)
Koaidyk 1
8724 LJ It Heidenskip
De noodnummers, ouders en verzorgers, noteer deze telefoonnummers en bel
alleen in geval van nood. Wij hebben zelf ook een week een soort van vakantie, dus
de telefoons zullen niet altijd aanstaan. Spreek dan in op de voice-mail, deze wordt
elke avond na het eten afgeluisterd en dan wordt je uiteraard teruggebeld.
Tom Hemmer: 06 1555 2307 (Tevens vertrouwenspersoon)
Caspar Korteweg: 06 1870 1252
Joram Bootsma: 06 4624 3680
Tjerk Planting: 06 4240 5431
Glen Williams: 06 4008 7941
Voor vragen over of naar aanleiding van het zomerkamp, bel ook gerust.

Bafana Inleider
Jy het in jou hande die zomerkampboekje. Geen tydskrif, krantje, schoolboek of
literêre roman. Wel 'n stukkie papier met' n skat aan inligting en wat vermakelijke
dinge, almal in meer of mindere mate te make met die zomerkamp. Soos jy
gewoond is is daar weer 'n tema verbonde aan die boekie. Hierdie jaar is die
"Bafana Bafana in Friesland".
Bafana Bafana is waar die mense in Suid-Afrika hulle soccerspan vir uitscheld. Net
soos dat afrikaners die span oranje noem. Verder Suid-Afrika is nie net die land
waar die wk-sokker gehou word of waar jou ouers hulle wyntjie vandaan kom. Dit is
'n fantatisch veelkantig land met' n ryk aan Nederland verbonde geskiedenis. Jy kan
dit wel aan die leiding'n om die koppel te lê na ons groep en die boekie. Hiervoor
gaan ons weer terug in die tyd.
In die 17de eeu, toe zeeverkenners nog regtig Ná seë verkenden en jy ryk moes
wees vir 'n bietjie peper en sout oor die aartappel was nederland koning op die
water. Ook toe gehou het mense al van lekker eet. Jy kon ongelukkig nie even na
die super vir 'n pakje Bobotie van Knorr. Nee, daarvoor moes wel even 'n flink einde
word gevare. Heeltemal om Afrika, die wildemansland heen rigting die verre ooste.
Ander tye, aangesien Zwolle teenwoordig die verre ooste is. Omdat die trek langer
was as ons 2-daagse tocht was die fyn om 'n goeie breekplaats te hê. Dit word
"Kaap die goeie hoop" (Kaapstad). Daar kon hulle dan mooi nog even 'n piesang
eet en verder vaar na die Oos. Toe steeds meer mense bly hang op hierdie plek is
Suid-Afrika gebore.
Daar lewe nog baie donker mense en blanke by mekaar, hierdie kan nou 'n stuk
beter met mekaar omgaan as voorheen. Al is daar nog groot verskille, ook tussen
arm en ryk. Hulle het 'n swart president, maar in Nederland is na Nelson Mandela
die bekendste zui-Afrikaan miskien wel die rare rapper van Die Antwoord. Verder
ken ons die land veral van mooie natuur en diere soos leeus, volstruis en olifante.
Ons Zomerkamp is natuurlik net in die sonnige Friesland, met als pragtige
breekplaats onder andere die dasse eiland. Verder sien ons daar Friezen en
Duitsers deur mekaar. Dit is 'n groen en vogtig land met diere as die koeie, eend en
klipdassies. Verder is die bekendste Fries tog regtig Siebe Brandsma met sy
landerijen geleë aan die Sloot of Viswyk.
Op die kamp gaan ons 'n keer lekker afrikaans eet en kon die Nederlands sokker
span die eindstryd haal, dan sit ons' n televisie klaar in die stal.
Wil jy meer weet oor Suid-Afrika? Vra Joram, hierdie man is as die enigste in
hierdie ver land nie.
Verklarende woordenlijst:
Soccer = Voetbal
Hulle = Ze
Afrikaners = Nederlanders
Span = Team

Tye = Tijden
Piesang = Banaan
Breek = Pauze
Net = Gewoon
Dasse = Konijnen

De Leiding
Hoewel eigenlijk geheel overbodig gaan ook dit jaar weer een aantal van jullie
favoriete begeleiders mee om het Zuid Afrikaanse Zomerkamp tot een makietie te
maken. Hoewel jullie ze allemaal kennen van de altijd eksie-perfeksiese wekelijkse
opkomsten stellen we ze op deze bladzijde toch nog even aan jullie voor:
Glen Williams
Hoewel Glen het wekelijkse leiding draaien begin dit jaar heeft verruild voor het
spelen op zijn kitaar is hij er dit zomerkamp gelukkig toch bij. Natuurlijk staat zijn
afscheid jullie nog vars in het geheugen hopelijk aankomend ZoKal, net als toen,
weer in baaibroek. Glen in het kort: 22 Jaar, vakkenvuller maar na de zomer weer
student, Zen, creatief en erg geduldig. Gaat dit zomerkamp zich inzetten voor wind
en son.
Tjerk Planting
Een maand geleden maakte Tjerk nog een carrière move naar de kleinspan groep
van de Christofoor maar is er net als Glen toch bij! Zo kan hij de verkenners die
CWO3 skoolhou van hem gehad hebben toch nog een keer goed in de gaten
houden. Tjerk in het kort: 20 Jaar, Student in Delft, werkloos, altijd op zijn plakkies
en bedenker van leuke baljaarkies. Tjerk heeft aangegeven de staat en
(puntje)netheid van de boot hoog in het (wind)vaantje te hebben staan.
Caspar Korteweg
Na al de wereldreizende collega leiding is het komend jaar de beurt aan Caspar
zich naar een ver kuierplek te begeven. Na dit zomerkamp piept hij er dus voor een
aantal maanden tussenuit als onderdeel van zijn studie. Maar voor dat hij gaat zal
Caspar nog voor de nodige partytjie gaan zorgen dit ZoKa. De laatste maanden
heeft Caspar zich toegelegd op het spreken van de Zuid Afrikaanse taal en zal du
niet altijd even goed verstaanbaar zijn. Caspar in het kort: 23 jaar, student in
Groningen, werkt ik een koffiehuis, bevind zich dagelijks tussen de mufkies en
andere vieze kweekjes. Goed en gevarieerd eten is belangrijk voor Caspar en
daarom is hij ook de manager van de weiland kombuis.
Tom Hemmer
Qua leeftijd is Tom nog geen veteraan te noemen wat betreft zijn ervaring zeker
wel. Als hoof van het hele leidingteam is ook dit ZoKa weer in goede handen.
Tegenwoordig heeft Tom de wereldzeeën verruild voor een baan in de lichies en
boggom. Omdat hij vaak ’s nachts werkt is hij dan ook degene die in de late uurtjes
zal zorgen dat jullie netjes stil zijn. Tom in het kort: 25 Jaar, woont en werkt in
Utrecht, onafscheidelijk van zijn leatherman en gaffatape. Speerpunt van Tom dit
jaar is tenten met dichte ritsen ten alle tijden.
Joram Bootsma
Dit ZoKa jullie Zuid Afrika wijsman voor allerhande vragen over het land, de mensen
en de cultuur. Is zijn afwezigheid op de vorige ZoKa’s toch niet helemaal voor niets
geweest. De laatste tijd is hij veel bezig om onze spullen weer reg te maak, hopelijk

blijft dit kamp alles heel en geniet hij samen met jullie van wind en son. Joram in het
kort: 25 jaar, student en ledjes verkoper, gek op diesellucht en trotse brommerrijder.
Als half-Fries zal Joram voor de vertaling tussen jullie en de Friese bevolking
zorgen.
Verklarende woordenlijst:
makietie – feestje
eksie-perfeksie - geweldig
kitaar – gitaar
baaibroek – zwembroek
kleinspan – kleine kinderen
vars –vers
son-zon
skoolhou – lesgeven
plakkies – slippers
balkaar – spel
hoof – hoofd
boggom – geluid
lichies – licht
kuierplek – vakantie oord

As jy jou verveeld kan jy alle vuvusela's in die boek tel, hy wat die eerste die
antwoord het verdien 'n prys.

Inpaklijst
Hieronder staande lijst is wat er in je tas(sen) moet zitten. Denk erom dat je spullen
waterdicht in te pakken zijn met het ook op de tweedaagse tocht.
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Slaapzak en matje. Luchtbedden verboden, die gaan altijd lek!
Genoeg schone kleren voor de hele week. Houdt rekening met
veranderende weersomstandigheden. 's Avonds aan het water kan het
flink afkoelen!
Regenpak. Neem alsjeblieft een goed pak mee. Van een hele dag in je
natte kloffie in de boot zitten wordt niemand gelukkig. Jij niet en wij niet.
Bord, mok en bestek. In Zuid-Afrika mogen ze dan nog vaak met de
handen eten, wij zijn toch wel een beetje geciviliseerd.
Toiletspullen. Altijd al met je vinger je tanden willen poetsen, vergeet dan
vooral je tandenborstel.
Theedoek. Eten veroorzaakt afwassen, afwas veroorzaakt afdrogen, geen
theedoek veroorzaakt etensvlekken in je schone t-shirt.
Zwemkleding. Want zwemmen daar houden zeeverkenners van!
Zonnebrand, petje en zonnebril. Ter voorkoming van zonnesteken,
hittebevangingen en huidverbrandingen.
Oude kleding en schoenen of waterschoenen. Want Neputnes heeft er
weer zin in. En het Captains Dinner is nog nooit goed afgelopen.
Zaklamp met volle batterijen. Ook armspierversterkende knijpkatten dan
wel draai-je-rot-lampen vallen in deze categorie.
Horloge. Zo voorkom te laat te komen op al die pittoreske eilanden waar
we lunchpauze houden.
Harpsleutel.
Zomerkampboekje. Deze prachtige uitgave dus.
Wasknijpers. Altijd handig
Vuilinszakken of plastic zakken. Voor de 'schone' was.
Pen en potloden. Voor het schrijven en tekenen in het logboek
Maximaal 10 euro. Om te verbrassen tijdens het passagieren.
Eventueel Zakmes.
Eventueel CWO Bundel. Even checken of je voorrang hebt, altijd handig.
Eventueel medicijnen. Geef te voren even aan bij Tom wat je gebruikt.

Uitpaklijst
De onderstaande artikelen worden vooral niet meegenomen.
✗

✗

✗

✗
✗
✗

Elektrische apparatuur. Met uitzondering van horloge, zaklamp en
camera, kun je de rest thuis laten. Als je tenminste niet wilt dat de leiding
de hele week met je radio, mp3 speler of laptop zit te spelen.
Mobiele telefoons mogen mee, ze worden ingeleverd bij de leiding en je
krijgt 'm tijdens het passagieren in het midden van de week 1 dag terug om
je vriendinnetje of opa te sms-en, te twitteren of gewoon gezellige elkaar
2007 ringtones te laten horen.
Te veel snoep, koek, chips, frisdrank en andere lekkernijen die jullie
tanden laten afbrokkelen en rotzooi in tenten en boten veroorzaken.
Uiteraard mag je rustig wat mee nemen, denk dan ook aan de
uitdeelbaarheid (die moet groot zijn) en aan het afval die het veroorzaakt
(koeien eten nou eenmaal geen snoeppapiertjes en blikjes)
Meer geld dan 10 euro. Je hebt er toch niets aan. De McDrijf is nog niet
uitgevonden in Friesland en er zijn geen braai stalletjes.
Vuvuzela's. Ondanks een heel boekje in thema zijn die roeptoeters toch
niet toegestaan. Jullie maken van nature al herrie genoeg.
Alles waar van je denkt dat je je medebaksgenoten, de koeien, de
familie Brandsma en de leiding niet heel gelukkig gaat maken. Laat
maar gewoon thuis, dus.

Dagprogramma
Dit is de dagelijkse gang van zaken op het kamp. Ben maar niet bang dat dit een
sleur wordt, want zoals je op de pagina hiernaast ziet gaan we genoeg leuke en
spannende dingen doen.
07.00
07.30

08.30
08.45
09.00
09.15

09.30
12.30
17.00

19.15
19.30
21.45

22.00
22.10
22.30

Opstaan en Knikken en Knakken
Voorbereiding dagprogramma
•
Ontbijten
•
Brood smeren voor de lunch
•
Afwaswater opzetten
•
Boot en tent in orde maken voor inspectie
Controle door de Stvdd Ozi haw zaF
Kaderbak voor
Opening bij de vlaggenmast door de Stvdd Ozi haw zaF
Gereedmaken voor vertrek
•
Tent goed dicht
•
Lunch, limo en water mee
•
Zwemvesten en EHBO doos aan boord
Vertrek vanaf het kampterrein
Lunchen op de afgesproken plek
Terug zijn op het kampterrein
•
Eten bereiden, leiding uitnodigen en dineren
•
Afwaswater opzetten
•
Boot en tent schoonmaken
Controle door de Stvdd Ozi haw zaF
Aanvang avondprogramma
Afsluiting bij de vlaggenmast door de Stvdd Ozi haw zaF
•
Inleveren Logboek
•
Uitreiken prijzen
Tandenpoetsmarathon
Kaderbak na
Kamprust

Kampprogramma
Ook dit jaar niet op kamp zonder de vertrouwde programma onderdelen. Hieronder
allemaal nog een keer op een rijtje.
Neptunusdoop
Een enkele reis Zuid-Afrika hadden we Neptunes aangeboden om dit jaar maar
eens niet te komen. Maar helaas, zonder succes. Wanneer onze God der Zeven
Zeeën langs komt blijft onzeker maar komen doet ie. (Met zijn dekselse blubber)
Captains Diner
Elke avond op het zomerkamp genieten wij van culinaire hoogtepuntjes. Niets is
jullie vreemd, van de moderne Aziatische keuken tot authentieke Franse gerechten.
Om de sleur van jullie 5 sterren kookkunsten te doorbreken kookt de leiding één
avond voor jullie. Gezeten aan een fijn tafelkleedje in het gezelligste weiland van
Friesland kan er weinig misgaan, toch?
Bonte avond
De laatste avond is een bonte avond. Iedereen doet mee. Gegarandeerd vermaak
voor eenieder. Raap je zang, dans, cabaret of toneel kwaliteiten bij elkaar en doe
mee als solo, duo, trio of met een kwartet.
Tijdens de bonte avond kunnen jullie je grootste creativiteiten tot uiting laten komen.
Nachtzeilen
Mocht je midden in de nacht wakker worden en er staat een leidinglid in zeilkleding
in je tent dan is het geen nachtmerrie maar de prettige werkelijkheid. De Fluessen
bij nacht, mooier kan haast niet. Zeilen in het donker. De leiding heeft er nu al zin in!
Tweedaagse tocht
Vroeger gingen de zeeverkenners een week lang rondtrekken maar aangezien de
vaarwegen drukker bevaart worden en de groep gegroeid is staan we nu een week
in het mooie weiland van de familie Brandsma. Om jullie toch iets de nostalgie van
de groep te laten proeven hebben we de week ingekort naar 2 dagen. ’s Ochtends
vroeg gaan we op weg naar de overnachtingsplaats. Daar mogen jullie de boot
ombouwen tot een luxe hotel. De volgende dag zeilen we weer rustig terug naar It
Heidenskip.
Passagieren
De dag waar door elke zeeverkenner naar wordt uitgezien: de mogelijkheid om de
snoep voorraad weer (aan) te vullen. De meegenomen 10 euro wordt er dan in
sneltreinvaart door jullie uitgegeven. Zo snel dat je het kaartje voor je moeder, oma,
zusje en hond ook dit jaar weer vergeet. In welk schattig klein Frysk dorpje het dit
jaar is? Probeer er maar niet achter te komen, het lukt jullie toch niet!

Kampregels
Ondanks het feit dat jullie allemaal voorbeeldige zeeverkenners zijn hebben wij toch
een aantal regels waaraan eenieder zich dient te houden. De meeste regels zijn
zeer logisch en dan ook onbetwistbaar.
Lijkt het je heerlijk om het onderwaterleven van Fryslân eens van wat dichterbij te
bestuderen en mee te strijden voor de LIA houdt je dan vooral niet aan de volgende
regels.
Kamprust
Tussen 2230u en 0700u is het kamprust. Dit betekent ook dat jullie onderling geen
conversaties meer houden over het nut van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
of het fluisteren van liefdesgedichten. Roeien is een zeer vermoeiende sport, 's
nachts helemaal, je zou er stil van worden.
Vloeken
Schelden en vloeken doen we niet. Denk aan de prachtige vervangende woorden
die je kunt gebruiken, zoals the big five, de grote Afrikaanse beesten. 'Olifant! De
HUDOtent is omgewaait' of 'Alle buffels nog aan toe, er vaart een strijkijzer tegen
mijn boot'.
Luisteren
Iedereen dient ten alle tijden naar de leiding te luisteren, of deze nou Stuurman van
de dag is of niet. Ook zeeverkenners onderling luisteren goed naar elkaar. Waarbij
het natuurlijk duidelijk is dat de Bootsman en Kwartiermeester de baas zijn; in de
boot en in de tent. Ook zij kunnen sancties opleggen, al dan niet in overleg met de
leiding. Als iedereen goed zijn best doet en elkaar helpt is het nare werk zo gedaan
en blijft er veel meer tijd over voor leuke dingen.
Rotzooi
Het kampterrein dient een toonbeeld van orde en netheid te zijn. Ruim altijd je
spullen op. Vooral weggewaaide theedoeken en snoepverpakkingen zijn een ramp.
We krijgen immers een inspectie van de Admiraal en de Vice-admiraal tijdens het
kamp en ook Neptunus houd niet van rondslingerende kleding en pannen.
Tenten
Rond de tenten wordt niet gerend en er wordt al helemaal niet tussen tenten door
gelopen of tussen de scheerlijnen gelopen.
Lijntje
De favoriete overtreding lijkt het wel, het lijntje rond de leidingtent. Dit lijntje is er
met het oog op de privacy van de heren en dame leiding. Klop gerust en wacht op
antwoord. Overtreders worden door de plaatselijke ME van het terrein verwijderd.

Knikken en Knakken
Iedereen doet elke ochtend mee met de door de stuurman georganiseerde
ochtendyoga. Dit is goed voor jullie conditie en zo zijn jullie de rest van de dag wat
rustiger.
Zon
De zon gaat dit jaar veel schijnen, goed nieuws voor de zonaanbidders onder ons
maar dat betekend ook dat je je veel moet insmeren en bij lange wolkeloze dagen
dragen we een petje zodat we geen zonnesteek oplopen. Een verfrissende duik
mag alleen met toestemmimg van de leiding!
BPR
Vergeet de regels op het water niet, ze zijn er niet voor niets. Lees desnoods nog
even in de CWO-bundel of verder op in dit zomerkampboekje, dat mag uiteraard
verwijderd worden!!!. Een ongeluk zit in een klein hoekje, laten we dat hoekje maar
zo klein mogelijk houden.
Zwemvesten
Zijn natuurlijk altijd aan boord en op commando van de leiding ook aan. In alle
andere gevallen beslist de bootsman of hij aan moet. Tenzij je een regen/zeiljas,
regen/zeilbroek en/of laarzen aan hebt, dan moet je vanzelfsprekend ook je
zwemvest aan. Daarnaast zijn zwemvesten best duur, daarom heb je een
persoonlijk zwemvest. Let er goed op, want als we er een op een onverklaarbare
plaats vinden hoeven we alleen maar even naar het nummertje te kijken. Én
zwemvesten zijn absoluut niet gemaakt als hoofd of zit kussen, dan verliest het zijn
vorm en drijfvermogen.
Let altijd op elkaar
Op het land en op het water. Op de Friese meren wil het nog wel eens druk zijn,
verlies elkaar niet uit het oog en help elkaar bij nautische, technische of medische
problemen. Ook de leiding is natuurlijk altijd te waarschuwen middels de bekende
waarschuwingssignalen als de fokkezak hijsen, de fok op-en-neer laten gaan en
met de meerpen op het anker slaan.

Stvdd Ozi haw zaF
Het rooster voor de Stvdd Ozi haw zaF:
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Stvdd Ozi haw zaF
Caspar
Joram
Tom
Tjerk
Glen
Caspar
Joram
Tom

De stuurman van de dag op zomerkamp in het altijd winderige zonnige
aantrekkelijke Friesland is het hoofd van de leiding voor die dag. Hij of zij verteld bij
de opening wat er die dag ongeveer gaat gebeuren en wat iedereen te wachten
staat. Het centrale aanspreekpunt die ook de boten, afwas en andere klusjes die
jullie hebben uitgevoerd op alle punten met de grootste zorgvuldigheid zal
controleren. Let op! Controle wordt pas uitgevoerd als alle bakken klaar zijn, dan
kan het allemaal achter elkaar. Help elkaar dus, dan ben je eerder klaar om te
chillen… Heb je dus een vraag of een opmerking, stap op de Stvdd Ozi haw zaF af!

Prijzen
Goed gedrag moet beloond worden, slecht gedrag gestraft. Sinds jaar en dag
worden voor deze 2 eigenschappen prijzen uitgedeeld. Elke zeeverkenner droomt
ervan om er één te mogen ontvangen of heeft juist nachtmerries om de ander niet
te krijgen en doet er alles voor om het zover te krijgen!
Bak van de Dag
De prijs die elke zeeverkenner een na een jaar lang zeeverkennerren wil krijgen is
de bak van het jaar prijs. Een jaar lang gewerkt aan de teamgeest, met moed en
doorzetting alle eventuele tegenslag doorstaan om zo met een goed getrainde bak
op zomerkamp te gaan. Elke dag een uitreiking van de bak van de dag, je wordt de
Bak van het Jaar door als bak het vaakst de bak van de dag te winnen.
Blundersleutel
Helaas worden er ook wel eens fouten gemaakt of blunders begaan. De
blundersleutel is er voor degene die de grootste aanfluiting heeft begaan. Hierbij
moet je niet denken aan 'over het lijntje lopen' of 'niet kunnen opdrukken' maar aan
grove fouten waarbij een nat pak te weinig eer is. Echter, het blijft natuurlijk wel een
opbouwende prijs, van jou fouten kunnen behalve jijzelf ook anderen leren.

Taakverdeling
Omdat jullie ons zo graag mee helpen met het kamp is er sinds 1964d een
taakverdeling ingevoerd, dit om te voorkomen dat 15 mensen de HUDO legen, 12
pennen het logboek beschrijven, 7 zeeverkenners een waterkan dragen en
iedereen maar 1 mes, vork of lepel van de leiding afwast. Dit resulteerde in het
volgende schema:
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Wachtbak
342
415
1433
342
415
1433
342
415

Waterhalen
415
1433
342
415
1433
342
415
1433

HUDO & logboek
1433
342
415
1433
342
415
1433
342

Verklaring
Aangezien vast niet iedereen de taken begrijpt staan ze hier uitgelegd:
Wachtbak
De wachtbak staat de gehele dag ter beschikking van de leiding om allerhande
klusjes op te knappen. Vaste klus is de afwas van de leiding die 2x per dag gedaan
wordt.
Waterhalen
De bak belast met deze taak zorgt ervoor dat er ten alle tijden genoeg drinkwater
op het kampterrein aanwezig is. Als er water moet worden gehaald gebeurd dit altijd
SAMEN met de stuurman van de dag.
HUDO & logboek
De HUDO moet regelmatig worden geleegd en worden schoongemaakt. Dit
karweitje gebeurd onder het toeziende oog van de Stvvd Ozi haw zaF. Het logboek
wordt elke middag uitgedeeld en ‘s avonds weer ingeleverd bij de leiding. We
verwachten dan een detailbeschrijving van minimaal 2 kantjes en een evenzo grote
tekening waarin alle gebeurtenissen van de afgelopen 24 uur staan vastgelegd voor
het nageslacht. Wees zuinig op ons logboek en neem het dus niet mee aan boord!

De inspectie checklist
Om jullie een handje te helpen met de grote dagelijkse schoonmaak controles door
de Stuurman van de Dag is hier een lijstje met puntjes waar je op moet letten.
Tent
•
•
•
•
•
•
•
Boot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen zand, gras, chips, cola of andere ellende op het grondzeil;
Bakskist en inhoud schoon, netjes en compleet;
Bagage en slaapzakken cq. matjes netjes opgeruimd;
Geen ravage om de tent heen;
Watercan met dop aanwezig;
Gasstel blinkend schoon;
Gaskraan dicht.
Voor- en achterdek schoon, geen zand in de spuigaten;
Geen zand, gras en water onder de denningen;
Zwaard op;
Schoten netjes opgeschoten;
Grootschoot aan de mik of schaar;
Fokkenschoot via de klauw op de doften;
Vallen op spanning en opgeschoten;
Zeil netjes opgedoekt;
Fok in de fokkenzak;
Boot goed vastgelegd, d.w.z. met stootwil en spring;
Mooie pannenkoeken van de uiteinden van de landvasten;
Anker schoon, ankerlijn netjes opgeschoten erbovenop;
Tonnetje schoon, inhoud: EHBO-kistje, meerpen, kaart, geen persoonlijke
spullen;
Dweil schoon over de doft, borstel in hoosblik.

Vlak voor je weggaat
•
Raampjes en deurtjes dicht (houtje touwtje?)
•
Watercan, limo en lunch mee.
•
Zwemvesten mee, een nette stapel onder de doft.
•
Regenpak, zwemspullen en andere persoonlijke spullen mee.
Als je gaat slapen
•
Raampjes en deurtjes dicht (houtje-touwtje?)
•
Alle spullen rond je tent opgeruimd, in de tent ermee dus.
•
Alle was en dergelijke van de scheerlijnen/waslijn.
•
Je mond houden en in slaap vallen, morgen weer een dag.

Wist je dat...
… De snackbar waar jullie met passergieren heengaan ook wel een peuzelkroeg
wordt genoemd..
… Zuid-Afrika, waar het nu winter is, bijna 10.000 km naar het zuiden ligt...
… De kampioen FC Twente vorig jaar al voorspeld is in de wist-je-datjes...
… Caspar na de zomer in Wales gaat wonen en studeren..
… Een lollie in het afrikaans een stokkielekker heet..
… Seil is 'n sport waar 'n seilskip, seilboot of seilplank deur die water gedryf word,
of waar 'n seilkar of ysslee oor land gedryf word met behulp van windkrag..

Woordzoekert
Hier kan julle woorde soek, wanneer alle diere is deur gehaal kom daar nog twee
roofdiere tevoorschijn.
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Aap
Antilope
Baviaan
Bok
Bongo
Buffel
Das
Gier
Giraffe
Gnoe

Gorilla
Hyena
Kudu
Leeuw
Luipaard
Meerkat
Mier
Mot
Neushoorn
Okapi

Olifant
Oryx
Otter
Pad
Serval
Slang
Vos
Zebra
…......
…......
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Het volkslied
Geen kamp zonder bijpassende muziek. Deze absolute kraker kun je alvast thuis
met je familie oefenen om het dan op kamp ten gehore te brengen.

Belangrijke kampliederen
André Hazes – “Wij houden van
Oranje”
Samen zijn we sterk
Eendracht maakt machtig
Hoe een klein land groot kan zijn
Is dat niet prachtig
refr.:
Nederland Oh Nederland
Jij bent een kampioen
Wij houden van Oranje
Om zijn daden en zijn doen
Straks als het rood wit blauw
Voor ons wordt gehesen
Dan zijn wij een groot gezin
Met goud zijn wij geprezen
refr.
Van de tribunes
Klinkt het Wilhelmus
Nu nog mooier dan voorheen
Ach wie laat geen tranen
refr.
Wij houden van Oranje
't Is de ware kampioen...

Weldra stond ik
Voor het eerst aan dek
Verstrikt in alle touwen
Tot aan mijn nek
Ik wist nog niets van zeilen
Ik stond volkomen voor gek
refr.:
Zeil je voor het eerst
Dan sla je een flater
Trek het je niet aan
Ga door, want later
Geniet je des te meer
Van wind en van water
Van wind en van water
Van water en wind
We zeilen weg van de steiger
Het avontuurtje begon
Ik zag een roeier, een reiger
En zat zo fijn in de zon
Tien minuten later
Sloeg ik overboord
Want ik had nog nooit
Van overstag gehoord
Ik wist nog niets
Van dat zeilen
Alweer een foutje gescoord
refr.

Bart Kaell – “Zeil je voor het
eerst”
Ze zeiden: "Hou je van zeilen
Je mag een keer met ons mee"
Ik wist nog niets
Van dat zeilen
Maar zei natuurlijk niet nee

We zeilden uren en uren
Met dat vertrouwde geklots
Ik mocht ook eventjes sturen
En was verschrikkelijk trots
De mast knarste vriendelijk
De zon stond hoog
Het was een weldaad
Voor mijn zeemans oog
Ik wist nog niets van zeilen
Maar was al bijna weer droog
refr....

Tot slot...
… nog een belangrijke mededeling vanuit de leiding naar jullie toe:
Zit je tijdens het zomerkamp ergens mee, praat er dan over met je bootsman, met
iemand uit je eigen of een andere bak, of met iemand van de leiding. Wacht daar
niet mee, want je hebt alleen jezelf ermee. We lijken als leiding misschien een
beetje streng, maar we kunnen ook heel goed luisteren. Ga niet chagrijnig zitten zijn
maar vertel gewoon wat je dwars zit zodat we het op kunnen lossen. Op deze
manier gaat het zomerkamp van 2009 de geschiedenisboeken in als het
geweldigste zomerkamp aller tijden.

Rebus

