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Omdat ik graag fietstochten 
maak , en daar op een dag 
rustig 100 km wegtik, dacht 
ik: waarom niet een keer 
met de fiets op zomer-
kamp.  
 
Stoer vertelde ik er zelfs 
over op  NPO Radio 2, 
waarbij dj Bert Haandrik-
man zijn respect  betoonde 
om van Diemen naar Eind-
hoven te rijden. Fonz zei 
gelijk… ‘Flitzie, als je dit 
echt van plan bent, dan ga 
ik met je mee’.  
 
Uw razende reporter was 
dit keer met recht een ra-
zende reporter. Na bijna 
500 km fietsen met een lek-
ke band, verkeerd rijden  en 
regelmatig regenbuien was 
ik wel gebroken.  
 
Maar het was het waard 
om op deze manier de 
kampweek te beleven.  
Wat ons betreft, volgend 
jaar weer! Maar nu eerst 
maar genieten van alle  
foto’s en verhalen van dit  
zomerkamp! 

De Albert Heijn XL actie waarbij mensen hun  
bonnetjes van de flessenautomaat twee  
maanden lang in een zuil konden gooien, heeft 
voor Scouting Diemen een mooi bedrag  
opgeleverd.  
 
Maar liefst 644, 95 euro werd tussen 8 mei en 
8 juli hiermee opgehaald in de AH XL Diemer-
plein. Iedereen bedankt die hieraan  een bij-
drage heeft geleverd! 



Toen  uw verslaggevers op het kamp-terrein 
van de welpen aankwamen, waren de he-
ren zelf nog druk aan het spelen in het deels 
overdekte speelparadijs in het Billy Bird 
park Hemelrijk van de nu al fameuze Ton en 
Gerrie.  
 
Ze hadden zich heerlijk kunnen uitleven in 
allerlei speel-toestellen van dit pretpark. 
Heel toepasselijk bij de dag dat de welpen in 
Florida waren, waar het Walt Disney World 
Resort is.  Terug op het kampterrein ver-
maakten  de heren zich ook prima met touw-
trekken of met de aanwezige boomhut, en 
een speciale schommel, die op een oude  
cementmolen was gemonteerd.  

Een dag voor onze komst hadden 
ze torens gemaakt van marshmel-
lows en pindakaas, Amerikaanser 
kan het niet. In elk geval was het 
krachtvoer voor een looptochtje!  



De kabouters bevonden zich een week 
lang op de boerderij. Met boer Frank 
en boerinnen Nathalie en Sanne, 
leefde ze een week lang het boeren-
leven. Dat zal een kippenhok geweest 
zijn, de kabouters kennende!  
 
Nadat uw verslag-gevers in Eersel ge-
luncht hadden, bleke we dat we de  
Kabouters op een haar na gemist  had-
den want die waren net vertrokken 
nadat ze hier geshopt hadden.  
 
Eerder die dag hadden ze het Handels-
pel gedaan, een boeren variant van het 
VOV ruilspel, in een decor van mikado-
stokjes in het grasveld.  



De dames zijn deze 
week overigens 
ook nog creatief 
bezig geweest in 
het boeren-thema; 
er werden  vogel-
huisjes en vogel-
verschrikkers  
gebouwd, en dat 
konden ze ver-
schrikkelijk goed!  
 
Later in de week 
bezochten de  
dames nog een 
echte kaas-
boerderij.  

Vrij snel na onze komst kwamen 
ook de Verkenners-Gidsen aan-
gefietst, die kwamen mee-
BBQ’en. Omdat het  regende, 
heeft de staf alles uiteindelijk 
toch maar in de pan klaar ge-
maakt. Maar se worstjes en 
speklapjes smaakte er niet  
minder om.  
 
Daarna was het tijd voor een gezamenlijk 
spel. ‘Levend boeren straego’, een speciale 
variant waar o.a. de mug, jager, koe, en kip 
tegen elkaar streden. In de regen, dat wel. 
Gelukkig kon iedereen daarna opwarmen bij 
het kampvuur.  
 

Ja nou breekt mijn klomp!  
De kabouters leven wel op erg 
grote voet! 

KABOUTERS  
OP GROTE VOET 



De Gidsen en Verkenners hielden zich een 
week lang bezig met de 4 elementen  (lucht, 
water, vuur en aarde).  
 
Het element water was in elk geval in voldoen-
de mate aanwezig door de veelvuldige regenval 
deze week. En ook met het kanoën op Dommel 
was het element ‘water’ aan de orde.  
 
Ook het element ‘vuur’ was goed  
vertegenwoor-
digd, en niet  
alleen met de 
kampvuren waar 
de meest geniale 
(al dan niet zelf 
bedachte) kamp-
vuur verhalen  
werden  verteld., 
waarbij vooral  
Lucas en Luca 
over levendige  
fantasie bleken te  
beschikken.  
 
 

Het element ‘vuur’ kwam ook 
terug in het zelf vuur maken. 
De Verkenners-Gidsen hadden 
elk een zelf versierd houten 
‘vuur-kistje waarin helemaal 
dingen zaten om te kunnen 
gebruiken om vuur te maken., 
en daarin bleken ze al heel  
behendig!  



Maar ook voor het zelf  koken 
draaien de heren en dames hun 
hand niet om. 
 
Evenals niet voor het maken van 
heerlijke marsh-mallows boven het 
kampvuur, waarbij Lucas zelf een 
speciale techniek had ontwikkeld  
waarbij de binnenkant  lekker zacht 
werd.  



De heenreis begon als avontuur. Om half vijf verza-
melden de rowans en hun staf bij het gebouw. Voor-
dat het kamp goed en wel begonnen was, bleek de 
heenreis is nog al een avontuur op zich te zijn.  
 
Halverwege de reis belde Lieke op de telefoon op mo-
ment van chauffeur zijn. De navigatie werd teruggezet 
in het rekje en de staf vertrouwde blind op dat het 
goede adres nog steeds in tact was. Maar toen bleek 
dat de navigatie hen naar Zwitserland wilde sturen. 
Toen Terry wakker werd dacht hij “Wat doen we nou 
naast de snelweg?” en “Wat doen de bordjes Venlot 
en Arnhem hier?”. Ze hadden vrij laat door dat ze ver-
keerd aan het rijden waren. Nadat ze waren omge-
keerd kregen ze even later—alsof dit nog niet genoeg 
was—ook nog een klapband.  
 
Het reservewiel van het busje had bijna geen profiel 
meer en ws 12 jaar niet onderhouden. Terwijl  Terry 
met Michiel wachtte op de sleepwagen, ging Henry 
met de rowans een groot winkelcentrum in met o.a. 
een Media Markt en C&A.  
 
Omdat de ANWB op korte termijn niets kon doen, 
haalden Kroon en Tom in Alkmaar de winterbanden 
op as reserve.  Terwijl Tom en Kroon de banden fixten 
stonden ze op een camping in  Witte. Hier was een 
beachvolley toernooi aande gang 
en een muziekfestival. De rockband 
was fanatiek, aldus Terry:”Een 
soort Jostiband op lsd”. 
 
Na deze onderbrekingen konden  
de rowans eindelijk doorreizen 
naar hun kamp. Nadat ze daar om 
8 uur ‘s avonds aankwamen, heb-
ben ze de Nasi die Nicole (de 
vrouw van Roy) had gemaakt, op-
gewarmd. De volgende dag stond 
in het teken van het shoppen van 
souvenirs en het bekijken van een 
stadje  in de buurt met veel teveel 
medeklinkers, zodat zelfs TomTom 
het niet weet uit te spreken.  
 
 



 
Op dag 3 kon er 
eindelijk worden  
begonnen  met 
lopen, terwijl 
Kroon op de cam-
ping achterbleef.  
Het was een dag 
van voornamelijk 
stijgen. Het viel  
zwaar, zelfs voor 
Terry, die slecht 
sliep en last had 
van z’n rug. Ook 
Henry had daar 
last van omdat z’n tas verkeerd was 
afgestemd. Wel was het mooi weer 
met relatief  veel zon. 
 
Boven op de berg sliepen ze allemaal in 
een grote zaal. In de hut bleek  een  
Poolse man ook op hun kamer te  
slapen. Nadat de eerste verbazing hier-
over weg was, begon Aaron (en later 
met z'n allen) via Google Translate met 
hem te spreken.  
 

Dag 2 van de tocht begon met veel  
bewolking. De beklimming van het 
hoogtepunt van het Reuzenge-
bergte, was heftig, met een steile 
klim van 45 graden omhoog, en 
tijdens anderhalve kilometer 300 a 
400m omhoog! 
 
Door de wolken heen eenmaal 
konden ze Polen bekijken waar het 
wel helder was terwijl het in Tsje-
chië grauw was. Later was het in 
Tsjechië ook beter weer.  
 
Waar de rowans op de eerste dag 
8 km hadden gelopen, deden ze op 
de tweede dag het dubbele!Wel 
konden ze na de 2e dag dubbel en 
dwars uitrusten. Er was voor 9  
personen gereserveerd, maar met 
Tom erbij waren ze met 10.  
 

Terry kreeg een eigen kamer, omdat hij zo hard 
snurkte! Verder was er door de harde storm niet 
de hele dag stroom. 
 
 Iedereen heeft het gehaald, de sfeer was goed. 
Toen ze terug kwamen van de looptocht gingen 
ze naar ‘Spring em er in’’ , althans zo noemde ze 
dit niet uitspreekbare tropisch zwemparadijs, 
waar ze vorig jaar ook geweest waren. 
 
Het succes van dit kamp is ook een culinaire deli-
catesse gebleken, de ‘Tosti vet’. Deze specialiteit 
van Terry bestaat uit een tosti met kaas, ham, ui, 
gehakt en spek. Stevige kost die er tijdens zo’n 
actief rowan week in gaat als koek! 



Tekst: Fonz sikkens 



Op de zaterdag dat iedereen per auto 
naar de kampen vertrok, vertrokken 
twee mensen ook per fiets naar het  
zuiden.  Fonz en Flitz fietsen samen  
richting Brabant. Toen ze bij Nieuwer-
sluis een pont namen, grapte Fonz 
’Flitzie, doe even een Titanic moment’ 
waarop iemand op de pont zei “Nou, 
daar moet u geen grappen overmaken, 
want kort geleden is hier nog iemand 
overvaren, die hebben ze niet terug-
gevonden”, “Hij zit vast nog onder de 
pont” grapte Fonz terug.   
 
Even later moesten we noodgedwongen 
weer een stopje maken omdat Flitzie vlak 
voor Maarssen een lekke band kreeg. 
Een fietsenmaker op het station had 
weliswaar een verstandelijke beperking, 
maar had wel binnen een half uur de 
fiets gefixt. Daarna konden we door naar 
de camping in Beesd, onze eerste stop.  
 
De dagen die volgde reden we rond naar 

de verschillende kampen. 
  
Op weg van de Verkenners-
Gidsen nar de welpen  in  
Someren stuurde Google 
maps ons naar de Achelse 
kluis (een abdij) en waren we 
opeens in België beland.  
We gingen steeds verder  
België in. Na een lange tocht 
door een bos vroegen we in 
Hapert bij een cafeetje de 
weg terug naar Nederland.  



Onderweg in België kwamen we nog 
langs domein “De Bever’. Fonz als  
beversstaf en ik als oud-beverstaf 
moesten daar natuurlijk even stoppen 
voor een foto.  
 
Eindelijk terug in Nederland hebben 
we maar gauw een kaart gekocht. Zo-
dat we nooit meer verkeerd konden 
rijden. Dachten we… Het was een we-
genkaart voor de auto (bij gebrek aan 
beter).  Zo presteerde Fonz het om te 
gaan spookrijden op een N-weg 
omdat hij niet had  
gezien dat dit geen fiets-
pad was maar een auto-
weg.  
 
Ook onze laatste dag, 
waarna we opnieuw  
vanuit Beesd vertrok-
ken, hadden we  
enige hulp bij de route 
goed kunnen gebruiken, 
want na een uur rijden 
fietsen bleken we nog 
steeds of weer bij Beesd 
uit te komen! 

Tijdens de reis werden naast de 
diverse woordgrappen (vooral van 
Flitzie) ook wel serieuze gesprek-
ken gevoerd. Zo vertelde Fonz dat 
hij bij zijn vorige scoutingroep de 
naam ‘Hermes’ had gekregen. De 
bijnaam die je kreeg behield je 
dan voor de rest van je scouting 
carrière bij die groep.  
 
Ook hadden we het over hoe hij 
bij Scouting Diemen was terecht 
gekomen. Toen in 1993 een Bever 
groep werd opgericht had Nicole 
(een collega van Fonz toenmalige 
partner Linda) gevraagd of Fonz 
en Linda dit samen met haar wil-
de opstarten, en zo geschiedde. 
Hoewel Fonz er even tussen uit is 
geweest als Bever staf , is hij toch 
al vele jaren de vaste kern van de-
ze groep.  
 
Na bijna 500 km in de benen, 
soms afzien door regenbuien,was 
het toch wel een heel geslaagde 
fietstocht!  



JE WIST 
DATJES 

Lucas een flinke bos hout 
voor de deur heeft 

Frank de Boer is 

- Flitzie al bij Maarssen 
een nieuwe binnenband 
nodig had 
 
- Dat dat Fonz z'n schuld 
was want die had geen 
pomp bij zich 
 
- De Verkenners en Gidsen 
tijdens de tocht hun oliaat 
kwijtraakten 
 
- Kurt een kapper is 
 
- Sole speklapjes-fan is 
 
- Zoë niet gemaakt is voor 
schoonmaken 
 
- Alexander goed is in het 
oplossen van cryptische 
omschrijvingen 
 
- Tom een vlinder-
fluisteraar is 
 
- Petra een pony-lokker is 
 
- Petra en Denise de 
paardjes sla wilde voeren 
 
- Het motto van dit zomer-
kamp voor Verkenners-
Gidsen is: elk nadeel heeft 
zijn voordeel 
 
 De Verkenners-Gidsen 
staf lieve cadeautjes heeft  
gehad van de kinderen 
tijdens het ruilspel; een 
houten versiering, sloffen, 
auto sleutelhanger en 
bloemen) 
 
Sole een bikkel is! 
 
-Fonz ging spookrijden 
 

- Danielle heel graag over 
haar blauwe plekken praat 
 
-  Tom prei afgiet met prei 
 
- De Verkenners-Gidsen 
geen geld nodig hadden op 
de markt 
 
-  Fonz om een tampon 
vraagt 
 
- Dat als je 3x tikt met een 
stok, dat dan de heer Van 
Hoogergeest komt 
 
- Jaimy in vlaggen klimt 
 
- De Verkenners-Gidsen 
een tennisbal in de boom  
schieten 
 
- De Welpenstaf de vieze 
tennisbal van Harry de 
hond, die onder het kwijl 
zat, haast  niet meer aan 
durfde te raken. 
 
- De Welpen op visite  
gingen bij Ton en Gerrie 
 
- Tamaya, Feline en Anne 
heel goed vuur kunnen  
maken 
 
- Fonz en Flitzie onderweg 
woordgrappen maakte 
 
- Sommige niet geschikt zijn 
voor publicatie 
 
- Flitzie op de terugweg 
deels dezelfde grap maakte 
 
- De kabouters hagel-
stenen hebben gehad 

De kabouters een 
kapsalon hadden  



Anne naar Mekka bidt 

Cedric graag aan bomen 
wordt vastgebonden  

 

- Flitzie water koopt bij 
Kruidvat maar die vergeet 
bij de fietsenmaker 
 
- Fonz nooit krijgt wat hij 
vraagt 
 
- Terry ritmisch snurkt 
 
- Jeroen een extra hoek-
stuk in plaats van midden-
stuk had meegegeven van 
de Verkenners-Gidsen 
tent 
 
- De Verkenners-Gidsen  
ook een gasflessen kist 
hadden zonder slang 
 
- Mikal een slak op zijn 
slang heeft 
 
- Flitzie hard op weg was 
om een ezel te worden 
 
- Thijs heeft getongzoent 
 
- Roel witte regen op zijn 
pet heeft 
 
- Denise kan kanoën met 
een paraplu 
 
- Aaron alleen hupsen kan 
in plaats van hupjes 
 
- Lucas de MEGA kaart-
meester is 
 
- Toen Flitzie z'n haar  
wilde uitspoelen onder de 
douche het warme water 
op was 
 
- Henry Michiel zijn stok 
vast heeft 
 
- Lucas Feline haar vuur-
doosje kapot heeft ge-
trapt 
 
-  Fonz en Flitzie dwars 
door een parkeergarage 
moesten fietsen 
 

Menno, Luca en Luca alle 
ganzen een andere naam 
hebben gegeven 
 
- Mikal aan ping pong 
tennis doet 
 
-  Flitzie na goede vragen 
erg lang nodig had om te 
raden dat hij O.J. Simpson 
was  bij 'Wie ben ik'.  
 
- Patty ook pas laat raad-
de dat ze Fonz was 
 
- ‘Wie ben ik met liedjes 
(welk liedje ben ik) een 
stuk lastiger is 
 
- Mikal tandpasta op zijn 
tandenborstel doet zon-
der het dopje eraf te ha-
len 
 
- De Verkenners-Gidsen 
niet alleen maar door-
weekt waren doo het 
zwemmen, maar ook 
door het kanoën, het fiet-
sen en het lopen en het 
vuur maken en het… 
 
- Als je rechtdoor loopt 
tijdens een dropping, je 
binnen 3 kwartier weer 
terug kan zijn 
 
- Fietsen en kinderen heel 
snel kapot kunnen gaan 
 
- Patty haar benen 
scheert met een  
machette 
 
-  Wespen Luca zo lekker 
vinden dat ze blijven 
zitten 
 
- Flitzie z'n cameratas en 
rugtas buiten had laten 
hangen toen hij met Fonz 
ging eten en  het ging  
regenen 
 
-  

De Verkenners-Gidsen  
tijdens het kanoën net zo 
goed konden zwemmen 

 Henry snorhaar, baard-
haar én wanghaar heeft 



- Bernard vooral in het 
hotel slieo, Pierre in 
Frankrijk bleef en Bram 
in z'n natte tent moest 
slapen 
 
- Michiel heel graag een 
draagbaar wil  
maken 
 
- Verkenners-Gidsen  
goede kampvuur-
verhalen vertellen 
 
- Ze daarbij een  
levendige fantasie hebben 
 
- Lucas graag wil dat zijn 
kampvuur verhaal over Bas, 
Bos, Bus, Fonz met z’n 
steunfonds en z’n fans, Skir, 
Menno met z’n menu (en 
vele andere) in het kamp-
krantje komt  
 
- Fonz en Flitzie hun fietsen 
over een loopbrug  moesten 
tillen 
 
- Frank z'n trui door een 
man werd terugbezorgd 
nadat hij die na 8 km zelf 
niet terug  had gevonden 
(hij had hem op een hek 
laten hangen toen hij 
met kabouters de weg 
vroeg) 
 
- Fonz en Flitzie 4 km 
voor het einde van hun 
eerste fietsdag nog een 
bui kregen 
 
- Terry en Bryan banken 
kunnen laten trillen 
 
- Fonz verbrand was  
(Ja, wrijf het er lekker in!) 
 
- Kurt een Ui Phne 1.0 
heeft! 

-  Fltzie en Fonz vlakbij   
Parijsch fietste (Nee, zo 
echt, zo heet een wijk van 
Culemborg) 
 
-  Flitzie en  Fonz door een 
fout van Google Maps op-
eens in België zaten 
 
- Je daarom Google Maps 
nooit te veel moet  
vertrouwen 
 
- Frank en Nathalie  
opnieuw getrouwd zijn 

 
-  De kabouters bloemen van 
de caissière kregen toen ze 
taart kochten vanwege deze 
trouwerij 
 
- Zoë de pachvogel van de 
week is (Fiets stuk, luchtbed 
stuk, kreeg een dikke hand  
nadat ze er stok tegen aan 
kreeg, en een snijwond bij 
houthakken) 
 
-  De Verkenners-Gidsen staf 
tijdens de erste drie dagen al 
op de dokterspost en beugel-
tandarts hebben gezeten 
 
- Frank alles weet van de 
Scouting CAO voor staf-leden  
 
- Bryan het fijn vind dat  
Terry een grotere opening 
heeft dan Henry 
 
- Flitzie een LCD scherm een 
LSD scherm noemt 
 
- Bram vraagt of de rook niet 
achter  hem aankomt.  
 
- Fonz het  ‘Betuwestrand’ 
steeds ‘Veluwestrand  noem-
de  
 
 

 

Bart en Menno hele mooie 
houtkunstwerken maken 

Terry een hele 
slechte bijrijder is 

De Verkenners-Gidsen een 
aardbeien automaat hadden 



Bij de Rowans had  
Michiel een aantal mooie 
wijsheden, die we jullie 
niet willen onthouden.  
Doe er je voordeel mee! 

 
- Met brede voeten op de grond 
kom je niet vooruit 
 
- Een goede leraar kan zowel inspi-
reren als irriteren 
 
- Je stopt niet met spelen omdat je 
oud wordt, maar je wordt oud  
omdat je stopt met spelen 
 
- Accepteer wat je niet kan veran-
deren en verander wat je niet kan 
accepteren 
 
- Je kan beter spijt hebben van wat 
je hebt gedaan dan spijt van wat je 
niet hebt  gedaan 
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GESPOT: NIEUWE STERFOTOGRAFEN  

Scouting Diemen kent verschillende fotografen, maar pas op een nieuwe  
lichting Paparazzi is in opkomst, dus wees gewaarschuwd! 

- Falen is niet het vallen zelf,  
maar het niet meer opstaan 
 
- Als je denkt dat je te klein bent om 
invloed te hebben, heb je waarschijn-
lijk nog nooit met een mug op de 
kamper geslapen 
 
- Als je je zorgen maakt, dan  
fantaseer je de verkeerde kant op 
 
- Als de moed je in de schoenen zakt, 
ga dan eens rechtop staan 
 
- Het is beter om goed te reizen dan 
om aan te komen 
 
- Je moet niet altijd geloven wat je 
denkt 

Samenstelling en lay-out: Bastiaan de Goede.  
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