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Colofon Periovic 
 
PERIOVIC is een periodiek verschijnend contactorgaan van 
SCOUTING SINT VICTOR, te Waddinxveen. 
www.scoutingsintvictor.nl 
Redactie adres: margaklompéhoeve 90, 2743HZ Waddinxveen. 
E-mailadres redactie: PeriovicSSV@live.nl 
Scouting Sint Victor is een scoutinggroep behorend bij Scouting 
Nederland, en voortgekomen uit de groepen: Catharina van 
Siena, Charles de Foucauld en Wapiti. Scouting Sint Victor heeft 
ca. 120 leden en bestaat uit 8 speltakken: 
 
BEVERS meisjes en jongens van 5-7 jaar 
 contactpersoon: Gaby Colla 
 
ESTA’S meisjes en jongens van 7-11 jaar 
 contactpersoon: Michelle Berkhoff 
 
KABOUTERS meisjes van 7-11 jaar 
 contactpersoon: Nina v/d Peet 
 
WELPEN jongens van 7-11 jaar 
 contactpersoon: Femke Anker 
 
GIDSEN meisjes van 11-15 jaar 
 contactpersoon: Luc Mimpen 
 
VERKENNERS jongens van 11-15 jaar 
 contactpersoon: Koen van der Ham 
 
ROWANS & SHERPA’s jongens en meisjes van 15-18 jaar 
 contactpersoon: Maayke van den Berg 
 
STAM jongens en meisjes van 18-23 jaar 
 contactpersoon: Luc Mimpen 
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Redactief 
 
Hallo allemaal! 
 
De kampen zijn weer achter de rug. Dat betekent dat we dit keer 
een extra dikke Periovic uitbrengen, omdat alle speltakken 
zoveel te vertellen hebben. We hopen dat jullie het ook erg leuk 
vinden alle avonturen van deze zomer te lezen!  
 
Groetjes, de Redactie! 
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De pen 
 
Hallo mensen,  
Voor de mensen die mij nog niet kennen: ik ben 
Ian van Gelder, 16 jaar oud. Al 5 jaar ben ik lid 
van scouting Sint Victor. Ik ben begonnen bij de verkenners en 
zit nu bij de RS. Vorig jaar heb ik stage gelopen bij de bevers. 
Daar heb ik het erg naar mijn zin gehad.  
Ik zit nu ook in mijn eerste jaar van de opleiding logistiek 
supervisor op de STC in Rotterdam. Naast mijn opleiding werk 
ik ook nog bij de Albert Heijn en houthandel Alblas. Dit  zijn dus 
de plekken waar je mij tegen zou kunnen komen en niet te 
vergeten op de vrijdagavond op het clubhuis!  
Ik hoop dat iedereen het net zo naar hun zin hebben als mij bij 
scouting, maar dat zal vast wel zo zijn. 
De pen geef ik door aan een mede-RS’er, Kim Boom. 
Groetjes Ian. 
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Beverpost! 
 
Hallo allemaal! 
 
Het nieuwe scoutingjaar is alweer begonnen en 
we hebben al nieuwe bevers mogen 
verwelkomen! Helaas hebben ook een aantal bevers ons moeten 
verlaten, hopelijk hebben zij het net zo naar hun zin bij de andere 
groepen als bij ons. De Bevers vonden jullie een ontzettend leuke 
groep en wensen jullie heel veel scoutingplezier bij de andere 
groepen. Voordat de oudste Bevers ons hebben verlaten, zijn we 
eerst nog met z’n allen op kamp geweest. Het thema van het 
kamp was ‘de Bevers en het geheim van de piraat’. 
 
We vertrokken op zaterdagmiddag richting Rijswijk. Het was 
een groot clubhuis met een groot eigen 
terrein. Op het kampterrein en naast het 
kampterrein waren zelfs speeltuinen, 
wat boften wij! Eerst gingen we even 
onze boterhammen opeten, maar het 
was zulk mooi weer dat we met z’n 
allen besloten om buiten te gaan spelen 
in de speeltuin naast ons clubhuis. We 
waren ‘stand-in-de-mand’ aan het doen 
op een grasveld, toen er opeens een 
echte piraat tevoorschijn kwam uit een 
stukje bos! We schrokken allemaal, want de piraat was erg 
gemeen. Hij zei dat hij opzoek was naar een schat en dat hij niet 
wist in welke tijd de schat verstopt was. Hij kon namelijk door 
de tijd heen reizen! 
Toen rende hij opeens hard weg en liet hij zijn piratenvlag en 
nog iets vallen. Toen we het vreemde voorwerp opraapten zagen 
we dat het een stukje van een kaart was! De piraat had een stukje 
van de kaart laten vallen.  
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We besloten dat we zelf de andere stukken van de kaart gingen 
zoeken, zodat wij de schat eerder konden vinden dan de piraat. 
Wie weet zit er wel iets bijzonders in! Om van de schrik te 
bekomen, gingen we even wat limonade drinken op het clubhuis. 
Na het drinken besloten we het bos een stukje verderop van ons 
clubhuis te verkennen. Toen we eindelijk in het bos aankwamen 
zagen we iemand midden in het bos staan. Het was een Romein! 
De Romeinse vrouw vertelde dat ze uit het verleden kwam en 
naar onze tijd was gereisd om ons te waarschuwen voor de 
gevaarlijke piraat. Opeens zagen we dat ze hetzelfde soort 
puzzelstukje in haar hand had als de piraat. Toen we ernaar 
vroegen zei ze dat de piraat het puzzelstukje had achtergelaten in 
haar tijd en dat ze het aan ons wilde geven op één voorwaarde: 
we moesten met haar een spel doen wat ze thuis ook altijd doet, 
het heet ‘levende Romeinen’. We moesten van de Romeinse 
vrouw dit spel een aantal keer spelen en uiteindelijk zouden we 

het puzzelstukje van haar krijgen. 
Opeens was de Romeinse vrouw 
verdwenen, ze had alleen het 
puzzelstukje achtergelaten. We 
waren ontzettend blij, want we 
hadden nu niet één, maar twee 
puzzelstukjes! We hadden 
allemaal honger gekregen van het 
spel en gingen terug naar het 
clubhuis om boterhammen te 
eten. We mochten even 
buitenspelen rond het clubhuis, 
maar al snel besloten we weer 
naar het bos te gaan. 

Aangekomen bij het bos gingen we even voetballen op het 
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veldje. Opeens zei er iemand: ‘Hé, wat loopt daar nou?’. We 
keken allemaal tegelijk om. Een stukje verderop liep iets voorbij, 
het zag er roze uit en had twee gekke pistooltjes in zijn hand, we 
zagen ook dat hij een puzzelstukje in zijn hand had! We liepen 
zachtjes dichterbij, het ‘ding’ schrok 
van ons en richtte zijn pistolen op ons. 
Wij deden gelijk onze handen in de 
lucht. We zeiden tegen het ‘wezen’ dat 
we het puzzelstukje in zijn hand 
herkenden en vroegen aan hem of we 
het mochten hebben. Hij wilde het wel 
geven aan ons, maar hij zei dat we 
eerst een spel met hem moesten doen. 
We moesten met onze ogen dicht gaan 
zitten en toen we onze ogen open 
deden, gingen we de aliën zoeken. Wie 
als eerst de aliën gevonden had, kreeg 
het puzzelstukje. Opeens hoorden we 
gegil en toen we dichterbij kwamen, was er een Bever helemaal 
nat! De aliën had haar natgespoten! We probeerden met z’n allen 
tegelijk op de aliën af te rennen en uiteindelijk lukte het ons om 
het puzzelstukje te pakken te krijgen! We waren ontzettend blij, 
want nu hadden we alweer drie puzzelstukjes! 
 
Aangekomen op het clubhuis hadden 
we erg honger. We aten soep en 
broodjes. Na het avondeten gingen we 
nog even spelen in het speeltuintje bij 
het clubhuis. Tijdens het buitenspelen 
had de leiding het vuur aangemaakt in 
de kampvuurkuil. We gingen lekker 
warm bij het kampvuur zitten, het was 
erg gezellig en knus.  
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We mochten op een gegeven moment zelfs ons eigen broodjes 
bakken boven het vuur! Wel natuurlijk van een afstandje. We 
waren gezellig aan het kletsen, toen er opeens uit de verte 
iemand aan kwam lopen. Iedereen keek gelijk om in de richting 
van het figuur. Toen het dichterbij kwam, zagen we dat het een 
vrouw was met vleugels en een jurk aan. Toen de vrouw bij ons 
kampvuur was, vertelde ze dat ze in het bos woont en een fee is. 
We vonden haar heel vreemd, want ze zei dat ze niet wist wat 
scouting, een huis en een clubhuis was. Dus wij legden haar alles 
uit. Uiteindelijk snapte ze wat er aan de hand was, ze kwam uit 
het verleden en is op 
de een of andere 
manier hiernaartoe 
gekomen.  
 
Toen we goed naar 
haar keken, zagen 
we dat ze ook 
hetzelfde soort 
puzzelstukje in haar 
hand had als de 
piraat, de aliën en de 
Romeinse vrouw.  
 
We vroegen of ze die wilde geven, maar ze zei nee! Ze wilde 
eerst haar magie aan ons laten zien. Wij waren erg benieuwd! Ze 
had drie krukken nodig en ze zei dat als ze niet keek, ze precies 
kon voelen dat er iemand op een kruk heeft gezeten. Wij 
geloofden haar niet en wilden de magie eerst zien. De fee liep 
weg en er ging iemand op één van de krukken zitten en stond 
weer op. De fee werd teruggeroepen en voelde aan de krukken, 
opeens bleef ze bij één kruk staan en voelde er goed aan. Ze zei 
‘deze is het’ en iedereen schrok, want het was goed! De fee had 
echt magie! Na een aantal keer haar magie te laten zien, gaf de 
fee ons het puzzelstukje. Nu hadden we er alweer vier! De fee las 
nog een klein verhaaltje voor 
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Na deze lange avond waren we erg 
moe. We besloten om naar bed te 
gaan. Toen we in onze slaapzakken 
lagen gingen we nog even napraten 
over de avonturen die we vandaag 
hadden beleefd en kregen we nog 
een klein verhaaltje te horen van de 
leiding, waarna we lekker gingen 
slapen. De volgende ochtend 
moesten we gelijk naar de zaal. We 
kregen namelijk 
ochtendgymnastiek! Hierdoor 
werden we gelijk goed wakker en 

kregen we een beetje honger. Na het ontbijt moesten we onze 
stevige schoenen en onze jassen aandoen, want we gingen weer 
naar het bos. We waren net lekker aan het rennen, toen we 
opeens het geluid hoorden van tikkende hakken. We keken om 
en we zagen een echte cowboy!  
We renden met z’n allen tegelijk op de cowboy af, maar opeens 
trok ze een echte pistool. Verschrikt bleven we staan met onze 
handen in de lucht. De cowboy zei dat we niet dicht bij haar in 
de buurt mochten komen, want anders zou ze schieten. Dus 
bleven we maar van een afstandje naar de cowboy kijken. Ook 
zij had een puzzelstukje bij zich. Een Bever durfde te vragen of 
we het puzzelstukje mochten hebben, omdat we die verzamelden. 
De Cowboy zei dat we eerst een 
spel met haar moesten doen. 
Uiteindelijk had één groepje de 
antwoorden en kregen we als 
beloning het puzzelstukje van de 
cowboy. De cowboy zei dat ze 
weer terug moest naar haar ranch 
en liep weg. We gingen met z’n 
allen zo veel mogelijk hout 
verzamelen en liepen met het hout 
weer terug naar het clubhuis. 
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Opeens ging het keihard regenen. Toen het weer een beetje 
droog werd, hadden we weer zin om buiten te spelen. We liepen 
naar het speeltuintje naast het clubhuis toen we opeens geritsel 
hoorden in het struikgewas. Er kwam een holbewoner 
tevoorschijn! We deinsden achteruit en de holbewoner liep op 
ons af. Gelukkig was ze heel aardig. We kwamen erachter dat ze 
ons het puzzelstukje wilden geven. Wat waren wij blij! Nu 
hebben we alweer zes puzzelstukjes! Het ging weer regenen, dus 
we liepen snel terug naar het clubhuis. 
Toen we gezellig aan het spelen waren werd het alweer wat beter 
weer en besloten we om  het nog een keer te proberen om naar 
het speeltuintje te gaan. We waren ‘poortentikkertje’ aan het 
doen, toen we opeens een luid gebrul hoorden. Er kwam een 
Viking op ons afgestormd! We keken erg bang naar de Viking, 
want ze keek erg boos. 

 
Gelijk zagen we dat de Viking ook een puzzelstukje bij haar had. 
De Viking zei met een bromstem dat hij iets voor ons had, maar 
dat we eerst een spel moesten doen uit haar tijd. Het waren 
allemaal oude Vikingspellen, waarbij je veel kracht nodig had. 
De Viking gaf de uitleg van de spellen aan de leiding en rende 
weg. De leiding legde de spellen aan de kinderen uit, de spellen 
waren erg grappig. Je moest zo sterk zijn als een Viking! Nadat 
we de spellen hadden gedaan, liepen we terug naar het clubhuis.  
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We kwamen erachter gekomen dat de Viking haar puzzelstukje 
voor de ingang van het clubhuis gelegd had. Nu hadden we al 
zeven puzzelstukjes! Om het te vieren gingen we lekkere 
pannenkoeken eten. Wat zaten we vol! Opeens kwam er een 
leiding aangerend, ze had bij het hek iets raars gezien en ze zei 
dat we moesten komen. We liepen langs het clubhuis en we 
zagen inderdaad iets raars. We zagen een robot! De robot zei dat 
we moesten dansen en als de muziek stopte dat we als een robot 
stil moesten staan. Als het lukt om van de robot te winnen kregen 
we van de robot het puzzelstukje! De muziek werd stopgezet en 
we stonden stokstijf stil. Totdat de robot opeens bewoog tijdens 
het stoppen van de muziek. De robot had van ons verloren! We 
kregen het puzzelstukje van de robot en we liepen al zwaaiend 
naar de robot naar het clubhuis. Nu was het feest, want we 
hadden alle acht van de puzzelstukjes! We deden onze mooiste 
kleren aan het gingen bij de kampvuurkuil zitten. De muziek 
ging aan en we gingen gezellig met z’n allen dansen. Er werden 
een aantal acts opgevoerd, zoals een goocheltruc en een dans. 
Het was een gezellige avond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De volgende ochtend was het alweer tijd om naar huis te gaan. 
We gingen onze spullen inpakken. Na het ontbijt probeerden we 
de puzzelstukjes goed te leggen. Uiteindelijk lukte het ons en 
kwamen we erachter dat de schat om de hoek van het clubhuis 
lag! We gingen gelijk zoeken. De schat lag tussen het 
struikgewas en iedereen zocht.  Uiteindelijk vond Anouk de schat 
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tussen de struiken. Het was een kistje met daarin echte 
snoepschatkistjes en piratenooglapjes. We waren erg blij met de 
schat en wilden terug lopen naar het clubhuis. Toen kwam 
opeens de piraat tussen de struiken, hij pakte de schat af en keek 
heel boos. Wij moesten allemaal erg hard gillen en waren bang. 
Hij zei dat de schat van hem was en dat 
wij de schat van hem wilden stelen. 
Toen keek hij wat er in de schat zat, hij 
was erg verbaasd. Er zaten helemaal 
geen gouden munten in, maar snoepjes 
en ooglapjes. Hij zei dat hij de schat 
maar ging weggooien, want hij hoefde 
hem niet. Wij riepen allemaal ‘Nee!! en 
gaven hem een voorstel: de schat in ruil 
voor een schatkistje uit de schatkist.  
 
De piraat ging akkoord. Na met z’n 
allen op de foto’s te zijn geweest met 
de piraat, gingen we weer naar het clubhuis. Nadat we hadden 
geluncht kwamen de pappa’s en mamma’s al om ons op te halen. 
Eenmaal op het clubhuis in Waddinxveen praatten we nog lang 
na over het kamp. Totdat iedereen erg moe was en naar huis 
ging. Het was een ontzettend leuk en spannend kamp, die we 
nooit meer zullen vergeten!  
 
Groetjes van de Bevers 
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De Kabouters 
& Welpen 
 

      
Hallo allemaal! 
 
Zaterdag ochtend 11:30 was het ook voor de Welpen & 
Kabouters zo ver! Alle auto’s zaten volgepropt, klaar voor 
vertrek naar Oosterbeek! Deze keer was er ook weer iets niet in 
de haak. Dat werd een week voor het vertrek al duidelijk. Toen 
de kinderen lekker buiten bezig waren met flessenvoetbal, stopte 
er ineens een verdacht persoon voor het clubhuis met een motor. 
Hij zwaaide naar ons en liet een koffertje achter op de brug. De 
‘’Top Secret’’ kampboekjes!  
 
In Oosterbeek aangekomen beschikten we met z’n allen over een 
mooi tweedelig clubhuis in een mooi bosgebied. Het duurde niet 
lang of we vonden een groot bord op het terrein, met alle 
werelddelen erop. Hierbij zat een dossier van Spion F voor de 
leiding. Tijd voor een potje Risk in het bos! Daar had iedereen 
natuurlijk wel heel erg honger van gekregen. Vervolgens was het 
tijd voor het eerste avondeten op kamp, namelijk broodjes 
knakworst en broodjes gezond! Vlak daarna kwam Spion F bij 
ons aan. Wij moesten haar helpen de Schim te verslaan. De boef 
der boeven! Maar daarvoor moesten ook al zijn handlangers 
overwonnen worden. Maar dat kon natuurlijk niet zomaar. We 
moesten eerst wel goede spionnen worden en het clubhuis goed 
beveiligen! Nadat het clubhuis goed beveiligd was, was iedereen 
toch wel moe van de drukke dag. 
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Zondag moest iedereen al weer vroeg zijn bed uit. Spion F liet 
ons door middel van weer een dossier weten dat we vandaag 
hard moesten trainen. Maar ook de training was een groot 
raadsel. Als eerst moesten onze speuroogjes worden getest. In 
het bos moest elk team zijn eigen puzzelstukken bij elkaar zien te 
rapen. Als dit lukte, konden ze op de achterkant de rest van de 
training vinden. Helaas waren de stukjes wel heel moeilijk 
verstopt. Spion F was daarom erg teleurgesteld in ons. Maar gaf 
ons wel de volgende opdrachten. De opdrachten konden we 
helaas niet lezen door de vermiste puzzelstukjes. We moesten 
ook allemaal over een tijgerbaan en kruipen door een lazernet! 
En een brief konden we niet lezen, want die was in geheimtaal! 
Gelukkig vonden we in het lazerweb een brief waarmee we alles 
konden ontcijferen.  
Zo kregen we als laatste opdracht dat we in het bos extra 
geheime schuilplaatsen moesten maken. Want stel dat de Schim 
het clubhuis overnam, dan moesten we wel ergens anders kunnen 
schuilen! In de avond begon onze echte oefenmissie.  
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We moesten door middel van het spel Cluedo erachter zien te 
komen wie er een zeehond had gedood, waar dat was gebeurd en 
met wat voor een voorwerp. Hier kwamen alle oefeningen van 
die dag weer in terug. Want sommige hints waren verstopt in het 
bos! 
 
Maandagochtend vroeg, tijdens het ontbijt, kreeg de leiding 
ineens een geheimzinnig smsje van Spion F. We moesten zo snel 
mogelijk vertrekken! Één van de boeven bleek namelijk zich in 
de omgeving te bevinden. Telkens kreeg de leiding nieuwe 
coördinaten en opdrachten toegestuurd. Hierin stond onder 
andere waar we naartoe moesten lopen. Dit deden we door 
middel van een GPS-apparaat. Het lopen was heel ver en het was 
ook zo warm! Uiteindelijk was het allemaal voor niks. We 
kwamen te laat op de juiste plek aan!  
 

 
 
Dinsdag liep heel anders dan als een gewone dag. De dag stond 
in het teken van Australïe. En omdat dat helemaal aan de andere 
kant van de wereld ligt, moest alles andersom! Zo ontbeten we 
bijvoorbeeld lekker met pannenkoeken! Spion F liet ons weten 
dat de grondstofmagnaten de prijzen van de grondstoffen veel te 
hoog maakte en dat zij alles voor zichzelf wilden houden. Hier 
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moesten we natuurlijk wat aan doen! Door middel van het spel 
Mastermind kraakte we de kluis van de magnaten en zo konden 
we bij de grondstoffen. Deze grondstoffen moesten we weer 
kwijt zien te raken voordat de magnaten op ons afkwamen! Door 
middel van het spel Levend Kolonisten hadden we alle 
grondstoffen in dorpjes omgezet. Probleem opgelost! In de 
avond hebben we met z’n allen gezellig marshmallows 
geroosterd boven het kamvuur. 
 

 
 
Woensdag was een extra leuke dag! We gingen naar het 
Openluchtmuseum in Arnhem. Daar waren heel veel leuke 
dingen te zien. Zo kon je leren schrijven in een oud schooltje, je 
kon touwen maken bij de touwslager en hooi laten drogen zoals 
ze dat vroeger deden! Plots verscheen de Schim, gewoon 
middenin het park. Hij leek nogal boos, want hij schreeuwde 
tegen ons! Toen wij achter hem aan gingen liet hij iets vallen, het 
was een tas. Daarin zat een stuk van de landkaart en nog een 
brief. De brief had hij gekregen van Farq. De Schim wilde 
namelijk drugs kopen van de Farq. Dit moesten we natuurlijk 
voorkomen door hem voor te zijn. Zo slopen we door het bos en 
vonden we in het pikkedonker een Farq. Wij deden net alsof wij 
voor de Schim kwamen, hij had helemaal niks door! 
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Donderdag kwam er wel een heel raar iemand langs. Een lid van 
de Mafioso. Hij wilde ons beschermen tegen het kwaad. Wij 
vertrouwden hem niet zo en zeiden dat we hem niet nodig 
hadden. Toen werd hij boos op ons en zei dat we het nog wel 
zouden merken. Wij vonden dit heel verdacht! Toen we in de 
avond terug kwamen uit het  bos, stonden er ineens twee 
pizzabakkers bij het clubhuis! Mario en Luigi. Ze vertelden ons 
dat de Mafioso helemaal niet aardig waren. Maar omdat wij die 
dag de Mafioso hadden weggejaagd, wilde ze ons bedanken door  
ons te leren om pizza te bakken. Dit was super leuk! En zo 
hebben we allemaal een eigen pizza gemaakt en hebben Mario en 
Luigi die voor ons gebakken. 
Maar toen alle kinderen al op bed lagen ging het mis. Toen 
kwam ineens de Schim tevoorschijn! Hij vertelde de leiding dat 
hij met ons wilde onderhandelen in het bos, want hij wilde wel 
graag zijn drugs terug. Voor de leiding er iets tegenin kon 
brengen, was hij alweer verdwenen. De leiding maakten de 
kinderen wakker en zo gingen we opzoek naar de schim in het 
bos. Blijkbaar speelde hij een spelletje met ons! Onderweg 
werden we bekogeld met water en hij probeerde ons te vangen 
met een net! Na een gevaarlijke tocht kwamen we aan op een 
open plek. De Schim mompelde iets in zichzelf over dat wij er 
toch nog niet waren, dus dat hij mooi nog een val kon maken. Op 
de grond, in de buurt, lag het laatste stuk landkaart dat we nog 
misten. Die moesten we hebben natuurlijk! Een paar kinderen 
slopen met Jingel naar voren en stalen het stuk. Daarna zijn we 
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heel snel terug gegaan naar het clubhuis. Want de Schim was 
woest toen hij het merkte! 
 

 
 
Vrijdag bij het ontbijt vonden we een schietschijf, hangend in de 
vlaggenmast. Achterop stond weer een dossier van Spion F. Er 
waren wapens gedropt in de buurt door de gangs uit New York in 
een grote plas water. We gingen zwemmen! In het zwembad 
kwam de badmeester naar ons toe. Hij had een ton gevonden in 
het zwembad, die er wel erg verdacht uit zag. En hij had gehoord 
dat wij naar iets zochten. In de ton vonden we allemaal wapens, 
bingo! Hier konden we in de avond samen met Spion F de Schim 
mee lokken. En ja hoor, daar was hij! Na een lange worsteling 
wist Spion F de Schim in de boeien te slaan. En zo konden wij 
rustig en gezellig aan onze bonte avond beginnen. 
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Zaterdagochtend werden alle  spullen weer uit alle hoekjes 
gevist en ingepakt. Iedereen was heel erg moe en stiekem toch 
wel weer blij dat we weer naar huis mochten. Maar eerst moest 
nog even de verjaardag Jingel gevierd worden met een taart van 
lekkere boterhammen met hagelslag! 
 
Ook dit jaar was het weer een mooi en geslaagd kamp! 
Groetjes, de Welpen & Kabouters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	   Bestuursleden	  en	  speltakleiding	  gezocht! 

Misschien iets voor jou?  

Om ervoor te zorgen dat onze mooie vereniging goed kan 
blijven ‘draaien’, zijn wij dringend op zoek naar fanatieke 
speltakleiding en bestuursleden, voor zowel het 
verenigingsbestuur als het stichtingsbestuur.  
Heb je interesse, meld je aan bij een van de bestuursleden of 
spreek één van de speltakleidingen aan! 
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De Esta’s 
 
 
Hoi allemaal, 
 
Ja hoor! Daar zijn we weer! Net als alle 
andere speltakken, melden de Esta’s zich ook 
weer op het clubhuis van Scouting Sint Victor! Na een superleuk 
zomerkamp achter de rug, waarbij we waren uitgenodigd door de 
Oekeleboekele stam en waarbij de Flux dachten ons feestje even 
te komen verstoren  die we dapper hebben afgeslagen en ze de 
weg naar huis hebben gewezen, is onze 1e opkomst ook weer 
achter de rug! 
 
We gaan even terug naar ons kampverhaal. Het zit dus zo: de 
Esta’s hadden in één van de laatste opkomsten voor de 
zomervakantie een onverwachte brief gekregen, hierbij zat voor 
elke Esta een uitnodiging. In de uitnodiging stond dat we een 
hele week bij de Oekeleboekele stam mochten verblijven! Dat 
sloegen we natuurlijk niet af!  
 
We hebben het super naar ons zin gehad op kamp, totdat er 
vandalen kwamen aanzetten in de nacht. Opeens was de sfeer 
totaal anders. Alles was omgegooid en weggegooid. De 
onderbroeken en handdoeken lagen op de hoogste takken van de 
bomen. We vonden een brief met een paraaf erop. Na passen en 
meten kwamen we eruit dat de vandalen zichzelf de ‘Flux’ 
noemden. Ze stolen in de nacht de uitnodigingen voor het 
afscheidsfeest dat de Oekeleboekele stam voor ons wilde 
organiseren. Daar lieten wij het natuurlijk niet bij! We zijn in de 
nacht opgestaan om ze te zoeken  en met resultaat! Met een enge 
tocht achter de boeg hebben we de uitnodigingen gevonden en 
kon het feest niet meer stuk! 
 
Dit is het kamplogboek van de Esta’s. 
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Kampdag 1 door: Valesca 
 
We gingen eerst met z’n allen verzamelen in het clubhuis in 
Waddinxveen. Vervolgens gingen we met de auto naar het 
clubhuis van de Scouting Ruwaard van Puttengroep. Daar gingen 
we onze tassen uitpakken en naar de slaapzaal. We gingen onze 
luchtbedden oppompen, maar we hadden helaas maar twee 
pompen, dus we moesten op onze beurt wachten. Daarna zijn we 
weer naar buiten gegaan, daar kregen we een blaadje waarop een 
liedje op stond voor in de ochtend. We gingen een spelletje doen. 
Toen kwam het opperhoofd van het oekeleboekelekamp. We 
hadden maskers gekregen en bordjes waar op stond: ‘waterval, 
knetterpot , regenbui, jam jam, oekeletaboekele, bakplaats en de 
vredesplek’. En daarna gingen we iets voor onszelf doen. Voor 
het eten gingen we nog hout sprokkelen. We hadden best veel 
om mee te nemen. Daarna gingen we knakworst eten met 
komkommer. Na het eten gingen weer een spelletje doen. We 
gingen tandenpoetsen en 
daarna gingen we slapen. 
Maar we gingen niet slapen 
en we konden niet eens 
slapen. We gingen praten en 
een beetje  spelen. Daarna 
gingen we pas slapen want 
we hadden een klokje betrapt 
en gingen steeds kijken hoe 
laat het was en eigenlijk 
mocht je geen klokje 
meenemen want dan is het 
kamp veel leuker. Toen we 
wisten dat het heel laat was 
gingen we eindelijk slapen.  
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Kampdag 2 door: Niels 
 
We gingen ontbijten en toen kwam er een oekeleboekele inwoner 
langs en die leerde ons jam jammen en gaf ons boodschappen.  
Toen gingen we het spel doen: ‘halve zolen knetter gekken 
flapdrollen’ De ‘halve zolen’ moesten de ‘knetter gekken’ tikken 
en die worden getikt door de ‘flapdrollen’. 
‘Knetter gekken’ moeten de ‘flapdrollen’ tikken en die worden 
ge tikt door ‘halve zolen’ 
‘Flapdrollen’ moeten de ‘halve zolen’ tikken en die worden 
getikt door ‘knetter gekken’. 
En daarna bouwden we een zwembad en toen het klaar was 
gingen we het zwembad vullen met heeeeeeeeeeeel veel emmers 
en één kruiwagen en toen eindelijk zwemmen. 
En bij de vredesplek (kampvuur) gingen we het spel doen: 
‘weerwolven’. 
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Kampdag 3 door Machiel: 
 
We hebben eerst geopend daarna gegeten en toen hebben we een 
brief in geheimschrift geschreven aan Tano. Daarna hebben we 
ongeveer 5 kilometer gelopen naar een natuurbad. 
Toen we terug kwamen was iedereen uitgeput door het lopen 
(ook door de warmte). Daarna hadden we nog hout gesprokkeld, 
maar er lag koeienstront. 
Toen hebben we Vissticks met aardappelpuree, een ei en spinazie 
gegeten. 
Uiteindelijk zaten we bij de vredesplek en gingen we naar bed. 
Iedereen was bang voor de fluuxs (de mannen met de witte 
maskers).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kampdag 4 door: Marit 
 
We kregen een brief van Auwawie, dat is de heilige van Tano. 
We kregen kettingen als aanwijzing waar we de heilige konden 
vinden. We liepen wel 13 km en we waren in twee groepjes 
verdeelt anders is het te druk. Het tweede groepje was aan het 
eind de weg kwijt geraakt, dus groepje 1 moest hun opzoeken. 
Toen hadden we weer de goede weg gevonden en waren we 



 25 

gekomen bij een natuurspeeltuin. We hebben daar gespeeld en 
toen gewacht op de heilige Auwawie. Het duurde best wel lang 
en toen kwam er een rare man met een gouden cape aan en een 
masker op. Hij had iets in zijn hand, daarover stelden wij vragen 
aan hem. We vroegen ook ‘Waar kunnen de fluuxs niet tegen?’ 
en toen zij hij muziek. Toen gaf hij ons armbandjes, hele mooie 
en die moest je goed bewaren. De heilige ging weer weg en wij 
gingen weer weg want het park ging sluiten. 
We moesten nog naar de wc en water vullen, maar de meneer zei 
nee. Gaan we weer lopen en opeens zien we Cherrie en Haatie in 
een auto zitten, dus 5 kinderen mochten mee. 
Dus toen waren we weer in het clubhuis en kwam de meneer die 
de kaarten bezorgden die via thuis verstuurt worden. 
 
Toen gingen we avondeten en bij het kampvuur zitten, maar 
tussen die brieven zat een brief en daar stond geen naam op daar 
stond wel op dat hij voor de Esta’s was. 
Het was een uitnodiging voor een feest en je moest de 
uitnodiging goed bewaren, anders mag je niet komen dus wij 
willen de kaart verstoppen onder het kussen van Cherrie. Wij 
gingen allemaal slapen of er niks aan de hand is. 
Toen werden we opeens in de nacht wakker gemaakt, omdat de 
brief weg was. Cherrie wilde net de uitnodiging onder haar 
kussen leggen en de brief was weg. Toen gingen we opzoek in 
het bos we zagen lichtjes hangen die gingen we volgen. 
Er vielen tonnen op ons en het waren de Fluuxs. De uitnodiging 
was in snippers verandert.We gingen zingend terug, want de 
Fluux konden niet tegen muziek. Het was gelukt en we hadden 
de uitnodiging. Deze was helaas in snippers. We waren allemaal 
geschrokken en de leiding was ook op zoek naar de Fluuxs. Toen 
zijn we weer gaan slapen. In de ochtend tot laat heerlijk geslapen 
en we zeiden ‘oh het was maar een droom’.                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Kampdag 5 door: Stan 
 
We werden laat wakker. Toen moesten we ballonnen en slingers 
ophangen voor Hatti, want die was jarig. Daarna  gingen we eten. 
Vervolgens gingen we Mogli uitzwaaien.  We gingen 
instrumenten en maskers maken voor vrijdagavond en kaarten 
schrijven. Toen gingen we gekleurde pannenkoeken eten. Er 
waren groene, gele, bruine en blauwe pannenkoeken en daarna 
kregen we dubbelvla. Toen gingen we een spel doen, daar moest 
je een burcht maken en daarbij kregen we kaartjes met een 
olifant, tijger en papagaai. Met deze kaartjes moest je een setje 
maken. Daarna  kwam de familie van Hatti langs om zijn 
verjaardag te vieren, we kregen een zakje snoep, koekkruimels 
en taart. Ten slotte kreeg Hatti een soort ballon die omhoog 
vloog, daarna moesten we naar bed.     
 
Kampdag 6 door: Yvonne 
 
We gingen ’s ochtends naar het zwembad toe en toen we daar 
waren was het nog niet open, dus moesten we nog een uur 
wachten. We hebben toen moordenaartje gedaan. Toen het 
zwembad open was gingen we omkleden en daarna zwemmen. 
Er was daar een glijbaan en een soort wildwaterbaan. Ook 
gingen we op de nek van de leiding zitten en gingen we stoeien. 
’s Middags gingen we met z’n allen eten. Toen we weer terug 
waren gingen we eten. We gingen patat eten van de tafel en de 
saus mocht je ook gewoon op de tafel spuiten. Dat was echt 
super lekker! ’s Avonds gingen we in het donker een spel doen, 
toen zouden we in het bos gaan, maar daar stonden stieren dus 
deden we het op ons eigen terrein. We moesten kaartjes met 
echte instrumenten wegbrengen en met neppe instrumenten 
terugbrengen. De leiding mocht je niet afschijnen en je naam 
roepen want dan was je af. Mijn groepje had toen gewonnen! 
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Natuurlijk hoort bij een geslaagd kamp een serie met een 
heleboel foto’s. Deze foto’s hebben we meteen tijdens de 1e 
opkomst teruggekeken met de Esta’s. Hierbij kwamen er weer 
mooie herinneringen te boven. Diezelfde opkomst hebben we 
afscheid genomen van twee leiding. Sommigen moesten enkele 
traantjes wegpinken, maar het besluit van Folkert en Monique 
stond vast (welbekend als Bagheera en Sahi).  We zien ze nog 
wel een keer in de toekomst bij ons op de scouting! 
 
Mensen komen en gaan en als voorbeeldje gebruik ik even 
afgelopen weekend! (20 en 21 september) Vrijdagavond kwamen 
er maar liefst 13 bevers naar de Esta’s overvliegen. En 
zaterdagmiddag  vertrokken er ook enkele Esta’s naar de 
Verkenners! Ik hoop van harte dat ze een geweldige tijd daar 
gaan meemaken! En voor de nieuwe Esta’s, van harte welkom in 
deze geweldige groep! We gaan er een top tijd van maken waar 
wij erg naar uit kijken! 
 
Tot de volgende Periovic! 
De Estaleiding. 
 
 
 
 
 

NIEUWE VOORZITTER GEZOCHT 
VOOR STICHTING 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Wat zoeken we? 
Scouting Sint Victor bestaat uit een vereniging en een stichting 
en laat ik met de deur in huis vallen, voor de stichting zijn we op 
zoek naar een nieuwe voorzitter. 
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NIEUWE VOORZITTER GEZOCHT 
VOOR DE STICHTING 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Wat zoeken we? 
Scouting Sint Victor bestaat uit een vereniging en een stichting 
en laat ik met de deur in huis vallen, voor de stichting zijn we op 
zoek naar een nieuwe voorzitter. 
 
Waarom zoeken we die? 
Omdat ik niet langer een kind op scouting heb en het na zes jaar 
tijd wordt voor een frisse wind. 
 
Wat doet de voorzitter? 
Samen met een penningmeester en een secretaris beheert hij het 
clubhuis en de financiën die daar bij horen. Hij leidt de 
vergaderingen die daarover gaan. 
 
Dit is op zich een zeer beperkt takenpakket, maar in de praktijk 
wordt veel samengewerkt met het bestuur van de vereniging. 
Samen zorgen zij ervoor dat de leiding en de groepsleden fijne 
opkomsten, bivakken en mooie kampen kunnen organiseren. 
 
Hoeveel tijd kost het? 
Elke 5-6 weken vergadert het bestuur van 20.00 tot 22.30 uur bij 
één van de bestuursleden thuis. Verder vind twee keer per jaar 
een algemene vergadering plaats waaraan alle leden, leiding en 
ouders/verzorgers deel kunnen nemen. Deze vergaderingen 
worden meestal op maandagen gehouden van 19.30 tot 21.30 
uur. De voorzitter leidt beide vergaderingen die door de 
secretaris worden voorbereid. Buiten deze formele taken kan de 
voorzitter zelf besluiten of hij/zij meer doet voor scouting, zoals 
helpen met de organisatie van acties zoals Jantje Beton. Zeker zo 
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aardig is als de voorzitter af en toe zijn gezicht laat zien tijdens 
opkomsten, bivakken en de zomerkampen. 
 
Wie zoeken we? 
Een ouder/verzorger van één van de kinderen die enige uren per 
maand wil investeren om scouting Sint Victor bestuurlijk en 
financieel gezond te houden. 
 
Waarom doen? 
Scouting is langzamerhand de enige omgeving waarin jongeren 
creatief en vooral sociaal met elkaar leren omgaan. En wanneer 
ze ouder worden, leren wat het is om verantwoordelijkheid te 
dragen door leiding te nemen en zaken te organiseren. Ik hoef u 
niet te vertellen hoe belangrijk dit is voor hun toekomst. 
 
Wat indien er geen voorzitter is? 
Dan moeten de huidige penningmeester en secretaris de taken 
van de voorzitter erbij nemen en dat kunnen we van hen niet 
vragen. Vele handen maken licht werk toch?! 
 
Waar vind ik de tijd? 
Het zijn inderdaad drukke tijden voor u en ook voor mij de 
afgelopen zes jaar. Het plezier dat uw kind en de andere scouts 
hebben is toch het mooiste dat u voor uw inspanning kunt 
ontvangen. 
 
Interesse?? 
Neem dan a.u.b. contact op met de huidige voorzitter Bas 
Pellemans via 06 23016165 of shpellemans@ziggo.nl 
 
U twijfelt?? 
Neem dan ook contact met mij op dan kom ik langs voor een kop 
koffie of een biertje en om u meer te vertellen over het 
voorzitterschap. 
 
Groet Bas Pellemans. 
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        De Gidsen 
 
Hallo,  
 
Dit jaar zijn de gidsen natuurlijk weer op kamp 
geweest. We hebben het allemaal super naar ons zin gehad en 
hier zijn een aantal verhaaltjes van de gidsen te vinden.  
 
Veel leesplezier , 
 
De Gidsen  
 
 
Hoi, 
Het thema van het kamp dit jaar 
was ‘het wilde westen’. De eerste 
avond kwamen er al twee 
indianen die aan het vluchten 
waren voor een cowboy. Omdat 
ze ruzie hadden over van wie het 
land was waar de cowboys en 
indianen hun dorpen gebouwd 
hadden. De uitjes van dit jaar 
waren het maïsdoolhof, zwemmen 
in een meer, klimmen in de grote 
klimhal en lasergamen. De hike 
hebben we niet afgemaakt, omdat 
het te warm was. Dus zijn we een 
ijsje gaan eten en donderdag zijn 
we naar de stad geweest.  
 
XXX Debby  
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Heey,  
We zijn dit jaar op kamp geweest in Overasselt. Het thema was 
‘The Wild West’. Toen we in de avond bij ons alternatieve 
kampvuur zaten kregen we bezoek van twee indianen en één 
stoere cowboy. De indianen vonden dat de cowboy hun land had 
afgepakt en daar moest wat aan gedaan worden. Uiteindelijk 
kwam het allemaal goed.  
 
We zijn zondag naar het maïsdoolhof geweest. Caitlin en ik 
hebben daar wat leuke dingen gedaan. Maandag zijn we gaan 
zwemmen bij het meer en dinsdag was de hike en zijn we gaan 
fietsen. Woensdag zijn we naar de klimhal geweest en daarna 
zijn we wezen lasergamen. Supergaaf ! Donderdag zijn we naar 
de stad gegaan en hebben we geshopt ☺. Vrijdag moesten we de 
keuken afbreken. Maar hadden we wel bonte avond? Het was 
superemotioneel, omdat 
Caitlin en Chloe hun 
afscheid hadden, maar 
uiteindelijk was het wel heel 
leuk.  
 
Groetjes, 
Maartje  
 
 
Heeey,  
Dit jaar zijn we op kamp geweest in Overasselt.  
Met als kampthema: ‘Het Wilde Westen’. In de avond kwam er 
al bezoek van een cowboy genaamd Billy Crash. Hij vertelde dat 
hij op zoek was naar twee indianen die dezelfde avond al op de 
vlucht waren. Ze hadden verschillende meningen over het 
verdelen van het land waar ze allebei op wonen. 
 
Zondag zijn we naar het maïsdoolhof geweest. Dat was leuk. 
Alleen was het een beetje te warm. Maandag was het ook 
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superwarm, dus hebben we de hike uitgesteld en zijn we naar het 
meer gegaan.  
 
Dinsdag hadden we de hike. Maar het bleek dat het alleen maar 
warmer was geworden. Vervolgens zijn we halverwege de hike 
de andere groep tegen gekomen en zijn we met z’n allen een ijsje 
gaan eten. Uiteindelijk zijn we terug naar het terrein gefietst.  
 
Woensdag was de leukste dag, want we hadden het uitje! In de 
ochtend zijn we wezen klimmen in Nijmegen, dat was super vet! 
In de middag zijn we verder naar het centrum van Nijmegen 
gefietst en daar zijn we wezen lasergamen. Dat was nog leuker !  
 
Vrijdag waren we alvast begonnen met afbreken van de keukens. 
In de avond hadden we de bonte avond. Dit was een hele 
emotionele avond, want dit was mijn laatste jaar samen met 
Caitlin en Lotte. Maar het was toch een Super Kamp !  
 
XX Chloe  
 
Groetjes van de Gidsen! 
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Verkeersschool Tricom is sinds 1984 een begrip in Midden 
Holland voor professionele opleidingen tot vrachtautochauffeur. 
De opleiding kenmerkt zich door een aanpak waarbij naast het 
behalen van de vereiste diploma's het optimaal functioneren van 
de leerling in zijn(toekomstige) baan centraal staat. Door deze 
aanpak kan verkeersschool Tricom een groot aantal bedrijven tot 
haar klantenkring rekenen. 
 
Verkeersschool Tricom verzorgt opleidingen voor de rijbewijzen 
C (vrachtauto) en CE (vrachtauto met aanhanger) inclusief het 
chauffeursdiploma voor het beroepsgoederenvervoer. Tevens 
voor particulieren en bedrijven wordt de opleiding voor het 
rijbewijs E achter B (personenauto met aanhanger) aangeboden 
en bestaat de mogelijkheid om middels een spoedopleiding de 
totale opleidingstijd in te korten tot circa 4 weken, een 
spoedopleiding is ook mogelijk voor de rijbewijzen C en CE. 
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De Verkenners 

	  
Beste lezeraars, 
 
Na ruim een jaar wachten gingen de verkenners 
weer op kamp! Een paar weken voor het kamp kregen de 
verkenners een verzegelde brief waarin ze waren uitgenodigd 
door koning Ferdinand van Spanje om op de bruiloft van 
Rodrigo de Vivar en Jimena te komen. Wij kenden deze mensen 
helemaal niet, maar waarom zouden we zo’n mooie uitnodiging 
afwijzen?  
Op de zaterdag was het eindelijk zover: vroeg uit bed om de 
vrachtwagen in te laden, de 
auto’s van de natuurlijk 
geweldige ouders tot vol te 
laden en af  te reizen naar het 
verre oord Spanje, oftewel ‘t 
Harde. De vaders namen de 
uitdaging aan en reden met een 
vrachtauto door de nauwe 
bospaden. Na een middagje 
intensief knopen en tillen stond er een waardig kamp met 
stevige, dan wel creatief, gebouwde keukens.  
‘S avond kwam er tijdens ons kampvuur een Edelman 
aangewandeld die toevallig ook onderweg was naar de bruiloft 
en met ons mee wilde reizen. Tijdens deze reis kwamen wij de 
bruidegom, Rodrigo, tegen. Hij had net een Moorse commandant 
gevangen en stond op het punt hem te onthoofden, maar 
aangezien Rodrigo bijna ging trouwen heeft hij de Moor, 
Mutamin, gespaard. Mutamin was hem hier uiteraard heel 
dankbaar voor en zweerde trouw aan Rodrigo. Hij gaf hem zelfs 
een eretitel: El Cid! Wat ‘mijn heer’ betekent. Rodrigo was zo 
vrijgevig dat hij ons zelfs heeft gerekruteerd voor zijn leger, 
maar dit kon natuurlijk niet voordat 3 van onze dappere 
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verkenners zich hadden bewezen waardige soldado’s te zijn; zij 
kregen een set opdrachten om zich dit kamp te bewijzen.  
 
Na een niet al te lange nachtrust werden de verkenners gewekt 
om wederom een brief te ontvangen van Koning Ferdinand. 
Hierin stond dat de bruiloft niet meer doorging, omdat Rodrigo 
beschuldigd werd van verraad. Hier wilden wij wel het fijne van 
weten, dus zijn we afgereisd naar Burgos om daar een aantal 
belangrijke personen te ondervragen, waaronder zelfs de dochter 
van de Koning! 
 
Nadat wij hadden ontdekt dat de boosdoener Ordonez (de knappe 
Edelman van de avond daarvoor) was, hebben wij geprobeerd het 
conflict te sussen tussen Rodrigo en don Gormaz (de vader van 
Jimena). Dit werkte helaas niet; Don Gormaz was het er niet mee 
eens dat Rodrigo een Moor had gespaard.. Dit eindigde in een 
strijd tussen de twee edelmannen, waarna Rodrigo de winnaar 
was en zo de titel van Don Gormaz kon overnemen: Compeador! 
(Kampioen van de Koning) 
Aan het eind van de middag is er een spannende strijd om Spanje 
gevoerd in de vorm van Risk. Natuurlijk hebben onze verkenners 
in de naam van Koning Ferdinand heel Spanje weten te 
veroveren! 
Na een altijd gezellig kampvuur was het tijd om te slapen, want 
morgen stond een zware dag te wachten: de hike. 
  
  



 37 

We hadden een  lange reis voor de boeg: Mutamin moest 
gevonden worden! Er gingen namelijk verhalen in het rond dat 
een grote Moorse oorlogsheer van plan was Spanje aan te vallen. 
Mutamin moest hier natuurlijk meer van weten! Na een zware 
tocht met gewonden en veel ijsjes was één patrouilles toch zo ver 
gekomen om Mutamin te spreken. Ben Yusuf, de oorlogsheer, 
zal vrijdag Valencia aanvallen! 
Nog gebroken van de hike werden de verkenners vroeg gewekt: 
ochtendgymnastiek! Oeh a ochtendgymnastiek, oeh a fanatiek! 
Een goede soldado is in vorm en moet zich natuurlijk bewijzen, 
dit door middel van een piramidecompetitie. De verkenners 
konden elkaar uitdagen en door een uitgebreide selectie aan 
spelletjes te winnen bovenaan de piramide te komen! Vooral het 
pijl en boog schieten en touwtje springen viel erg in de smaak. 
 

 
 
‘S avond was er een casinoavond; er moest geld opgehaald 
worden om zo Alfonso, de zoon van Ferdinand, uit de klauwen 
van zijn zus te bevrijden. De oude Koning was overleden en zijn 
kinderen konden het niet eens worden over de verdeling van het 
land. 
Inmiddels zijn we alweer op de helft van de week aan gekomen. 
De woensdag was een dagje waaruit zou blijken of onze 
Soldado’s dapper genoeg waren: een dagje Walibi!  
 
Donderdag hebben wij een niet al te lange tocht afgelegd naar 
een zwembad om daar ons angstzweet en vuil van de afgelopen 
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dagen weg te spoelen. Na een hele dag van de glijbaan gaan en 
stomen in de stoomcabine zijn we weer terug gegaan naar het 
kampterrein. Daar kreeg de leiding, toen het eenmaal donker 
was, een verrassingsaanval van de Moren te voorduren! Vreemd 
genoeg leek het alsof veel verkenners zich bij de Moren hadden 
gevoegd en ook ineens Moors spraken! Toen bleek dat de Moren 
poedersuikerfobie hadden, verliep de avond verder rustig bij een 
mooi kampvuur. 
 
Vrijdagochtend hebben we preventief de stad Valencia veroverd. 
Dit werd heel tactisch  aangepakt: de eerste patrouille stal de kist 
met de stadsleutel, de tweede de code van slot 1 en de laatste 
groep de sleutel voor slot 2. Na deze grote overwinning trok 
iedereen zich terug om voor te bereiden voor de laatste opgave: 
de Bonte avond!  

 
Op deze avond hebben we veel 
geleerd: dat iedereen ziek was, 
Dyon goed stemmetjes kon 
opzetten en Remco niets vies 
vind. De laatstejaars hebben 
zelfs een juist ochtendritueel 
geleerd! Vervolgens kwam 
Ordonez langs. Hij was weer 
een Edelman van Rodrigo, 

maar Rodrigo was net gevallen tijdens een dappere strijd tegen 
de Moren. Om te voorkomen dat zijn mannen het opgaven werd 
hij opgetuigd en met touwen overeind gehouden, zodat het leek 
alsof hij nog leefde! De drie jongens die zich in de loop van de 
week hebben bewezen waardig te zijn hadden de taak om het 
levenloze lichaam van Rodrigo met de touwen langs de Moren te 
sturen en zo het zwaard van Rodrigo door Ben Yusuf te steken. 
Hierna werden de 3 dopelingen door Ordonez geridderd en ze 
kregen ieder een passende naam.  
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Deze laatste avond was wat langer dan alle andere, maar ook hier 
moest een einde aan komen. Met zo’n grote overwinning konden 
de verkenners tevreden gaan slapen.  
Zaterdag werd iedereen vroeg wakker om op te ruimen en weer 
terug te gaan naar 
Waddinxveen. Daar 
werden ze weer warm 
onthaald door hun 
ouders.  

 
We hebben erg genoten 
van dit kamp en hebben 
nu al zin in volgend jaar! 
 
De verkenners 
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                  Een groet van de RS! 
 
 
Hallo allemaal, 
 
We zijn dit jaar weer heerlijk op kamp 
geweest, dit keer in Herentals, België. 
De heenreis ging gestaag en we waren al snel bezig ons kamp op 
te bouwen, helaas ontdekte dat we toch wel een paar essentiële 
dingen waren vergeten. Dat moest dus weer worden gehaald " 
Na onze aankomst en nadat alles was geregeld kwamen we er al 
snel achter dat we de aankomende week de avatar moesten gaan 
bijstaan, met alle plezier natuurlijk. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Behalve een thema hoort bij kamp natuurlijk ook ontspannen, 
dus zijn we een paar keer naar een heerlijk meertje met een 
strand geweest, erg  lekker met een warme dag. Zeker na een 
hike! We zijn ook gedropt en na uren lopen kwamen we dan 
eindelijk  aan op het kampterrein. Wat is een kamp nu zonder 
uitje? Dus gingen we naar Bobbejaanland! ‘’T plezantste land!’ 
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Na een lange dag pret zijn we weer teruggegaan naar ’t 
kampterrein, waar we helaas pas vanaf donderdag  kampvuur 
mochten maken. Dit vanwege het heerlijke weer de hele week. 
We hebben hiervan genoten.  
 
Op de laatste vrijdag zijn we ‘s avonds  naar een knotsgek 
dorpsfeest gegaan met allemaal gezellige Belgen. Ondertussen 
zijn we allemaal tijdens deze week avatar helpers geworden, 
zelfs de nieuwe leden werden na een aantal testen toch toegelaten 
tot deze hoge orde. 
 
Het was een geweldige week!  Iedereen bedankt die eraan mee 
heeft gewerkt of deelgenomen. 
 
De RS.  
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Verjaardagskalender 
 
Oktober 
  
11 Jedy	   
12 Maayke 
15 Davy 
21 Tim S. 
23 Stein 
23 Stella 
26 Ricardo 
26 Bas 
27 Bram 
27 Raisa 
30 Nina 
 
November 
 
2 Iris 
18 Julia 
21 Stefan 
22 Maarten 
29 Jasper 
 
December 
 
6 Suzanne 
9 Isa 
14 Luuk 
15 Maartje 
16 Imke 
17 Vivian 
22 Tim vd H. 
26 Arend 
26 Tim vd P. 
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