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Voorwoord van de schipper 

 
Beste zeeverkenner, ouder, verzorger of andere lezer van deze voorkampkrant,  

Nog een paar weekjes en dan is het eindelijk zo ver, grootkamp 2017. Ook dit jaar zullen we 

de wateren van Nederland weer onveilig maken met onze boten.  

Het belooft weer een mooi kamp te worden, de voorbereidingen zijn in volle gang en er 

staan weer veel leuke spellen op het programma.  

Grootkamp is voor mij eigenlijk altijd een moment om ook even terug te kijken naar het jaar 

wat we achter de rug  hebben. Met onder het nieuwe hok waarmee de  welpen  eindelijk 

een plek gekregen hebben op de loods. De muren van de hokken zijn leeg en vragen om 

opnieuw gevuld te worden met mooie kampprijzen en herinneringen.  

Ik en de rest van de zeeverkennersstaf met mij, kan zeggen dat we erg uit kijken naar 

grootkamp, het belooft schittermagisch en vlinderfantastisch te worden en ik weet zeker dat 

we als een stel blije bijen terug komen! 

Liefs,  

Pietie  
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σκου ίστε τον

υ όκοσμο

… ‘nee niet intens, zeer!’ … 

... ‘ik vind zeer een beetje onpersoonlijk’… 

‘saus’… 

… Ik 

word altijd zo blij als ik denk aan de wat de directeur allemaal voor 

ons gedaan heeft…  waarom moest die vent nou 

ook dood!.. denk aan je Feng Shui Imker… 

verzorger moet er ook bij.. 

doe het er dan bij!.. Niet zo zeuren Mozes..

…tss wat een stomme naam heeft zij... Ja dat is ook niet haar roepnaam Sofie.. sorry hoor 

… Waar is Hades?! … Waar is Hades!? We moeten naar 

de onderwereld.. Hij verdient een zeemansgraf.. Oh guttegut ik ga 

hem zo missen.. 

EN WIJ DAN?!.. Niet met je megafoon Scott.. 
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Lucia de Bij 

Is altijd blij 

Bram Boots 

een beetje sassy, maar saus 

Felice Feng 

vind je ‘snik’ eigen plek 

 

Mette Majoor 

Discipline is alles 

Fas Imker 

het leven is geen spelletje 

Bram ‘kind van zeus’ 

ik ben god dus goed 

Pietie zotte zuster van panjerdonk 

Gaat de directeur het meest missen 
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Informatie grootkamp 

Op vrijdag 7 juli om 15.00 uur wordt iedereen op de loods verwacht waarna we om 16.00 vertrekken 

richting de Biesbosch. Zorg ervoor dat je tot en met zaterdagmiddag eten bij je hebt. Zaterdag avond 

arriveren we op het kampterrein. We slepen over groot water. In de heensleep worden we daarbij 

begeleid door het wachtschip van de Van Wassenaer van Opdam, op de terugweg door 

Rijkswaterstaat. Zaterdag 22 juni is het kamp afgelopen. 
Het adres is: 

Biesboschhoeve Eiland “De Vischplaat” 

Biesbosch 24  

4924 AA Drimmelen 

Post kan naar dit adres verzonden worden t.a.v. Paulus Zeeverkenners 

Bagage 

Voor de heensleep moeten spullen voor één nacht meegenomen worden. Zorg ervoor dat deze 

bagage niet bij de spullen voor de rest van het kamp terechtkomt, deze gaan mee met de 

vrachtwagen. Het is dit jaar belangrijk dat de spullen goed waterdicht ingepakt zijn, aangezien we 

over groot water slepen. Neem niet te veel mee, anders wordt het krap in de boot! Verderop in deze 

kampkrant staat een paklijst. 

Moet ik mijn bagage merken? 

Merk in ieder geval uniform, handdoeken, theedoek en tas. Merk ze zodanig dat het voor iedereen 

herkenbaar is, bijvoorbeeld d.m.v. innaaien van naam of initialen. Er zijn elk jaar weer veel gevonden 

voorwerpen na afloop van grootkamp, die verdwijnen na een aantal weken in de prullenbak! 

Daarnaast is het niet raadzaam bagage waterdicht in vuilniszakken te stoppen, aangezien deze voor 

vuilnis aan kunnen worden gezien.. 

Zakgeld 

Op het kampterrein hebben wij een eigen kampwinkel waar fris, snoep en hartige snacks verkrijgbaar 

zijn. Uit het verleden is gebleken dat  € 25,- (het liefst deels in muntgeld) voldoende is voor 2 weken. 

Zorg ervoor dat geld goed opgeborgen wordt! 

Tip: geef de helft van het geld pas op ouderdag, dan is er een kleinere kans dat er geld kwijtraakt. 

Medicijnen, ziekten en dergelijke  

Als uw zoon of dochter medicijnen gebruikt of last heeft van allergieën willen wij u vragen dit door te 

geven aan ons EHBO staflid Mette. Ook zaken als het gebruik van lenzen zijn hier van belang. De 

Informatie wordt logischerwijs vertrouwelijk behandeld. Mette is voor vragen te bereiken via 

Mettehamers@hotmail.com of 06-23497654.  
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Noodgevallen 

In noodgevallen zijn wij bereikbaar via een mobiele telefoon.  

Er zal niet altijd iemand opnemen aangezien wij druk zijn met programma en de telefoon niet altijd 

bij de hand hebben, u kunt dan een bericht achterlaten via de voicemail. 

Dit is alleen voor noodgevallen.  

Pietie: 0648718452 

Lucie: 0620870431 

Mocht er tijdens kamp onverhoopt iets met uw zoon of dochter gebeuren dan bellen wij in principe 

uw huisnummer. Bent u op vakantie dan kunt u uw mobiele telefoonnummer of een ander 

contactnummer bij ons melden. 

Ouderdag  

Op zondag 16 juli kunnen alle ouders, broers, zussen en anderen langskomen op ouderdag.  

Deze dag is dit jaar van 11.00 tot 15.00, verderop vindt u meer informatie over deze dag. 

Verzekeringen  

Wij bezitten geen bagageverzekering voor persoonlijke bagage. Voor degenen die toch hiervoor een 

verzekering willen afsluiten, adviseren wij om dit individueel te doen. Houdt u er rekening mee dat 

verlies van geld meestal niet meeverzekerd is.  

Programma na grootkamp  

Na kamp moet er natuurlijk ook opgeruimd worden. Vele handen maken licht werk, daarom 

verwachten we op maandag 24 juli om 12.00 alle leden op de loods om deze klus gezamenlijk te 

klaren. Praktisch en gezellig!  

 De eerste zeilzondag na de vakantie is op 27 augustus, 09.30. 
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Locatie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biesboschhoeve Eiland “De Vischplaat” 

Biesbosch 24  

4924 AA Drimmelen 
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Informatie ouderdag 
 
Op zondag 16 juli zijn alle ouders, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes om 11.00u welkom op 

het kampterrein.  

Aangezien we op een eiland zitten is het kampterrein niet per auto beschikbaar. We zullen om 10.30 

vanaf de haven van Lage Zaluwe naar ons kampterrein slepen. Het is belangrijk dat iedereen op tijd 

is, we zullen één keer slepen. 

Op ouderdag zullen de kinderen sketches opvoeren, ka n er gezeild worden en zullen we met z’n 

allen lunchen. Als u wilt zwemmen is het aan te raden zwemspullen mee te nemen, het is verplicht 

om zwemschoenen te dragen. 

Uit ervaring weten we dat onze leden erg blij worden als er schone kleren/ handdoeken en wat 

lekkers mee wordt genomen.. U kunt eventueel ook een kampeerstoeltje of kleedje meenemen om 

op te zitten tijdens de sketches en lunch. 

Voor de staf is het koken op ouderdag niet gemakkelijk. Inmiddels is het een succesvolle traditie dat 

we alle ouders vragen een lunchgerecht mee te brengen zodat we een groot buffet kunnen creëren 

waar we met z’n allen van kunnen smullen. Wij zullen voor koffie, thee en limonade zorgen, als u wat 

anders wilt drinken kunt u dat zelf meenemen. 

Er is een mogelijkheid om het meegebrachte eten op te warmen, maar u bent hier zelf 

verantwoordelijk voor. Wij beschikken alleen over gaspitten, dus GEEN oven, magnetron, 

broodrooster, etc. 

Omdat wij niet genoeg bestek hebben vragen wij u zelf voor bord, mok en bestek te zorgen.  

Helaas komt aan de ouderdag ook weer een einde. Om 15.00 zullen wij terugslepen naar de Haven 

van Lage Zwaluwe.  
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Paklijst 
Sleep (2 dagen, 1 nachten)  Kamp (14 dagen, 14 nachten) 

T-shirts Lange mouwen shirtjes 

Sokken Korte mouwen shirtjes 

Ondergoed  Sokken 

Truien Ondergoed 

Schoenen Truien 

Broeken Schoenen 

Pyjama Broeken 

Korte broek (extra) Pyjama 

Bikini/Zwembroek Teenslippers 

Slaapzak Handdoeken 

Matje Theedoeken 

Plastic zak Kampkleding 

Handdoek  

Zaklamp  

  

Toilettas Toilettas 

Tandenborstel (extra) Tandenborstel 

Tandpasta Nagelvijl/knippertje 

Deo Zeep 

Zonnebrandcrème  Shampoo 

(Borstel) Zonnebrandcrème  

 (Prikweg) 

Eventueel: (Anti-muggenspul) 

(Fotocamera) (Maandverband/tampons) 

(Spelletjes) [Crèmespoeling] 

(Tijdschriften)  

(Nagellak & remover) Plastic zakken 

 Vuilniszakken 

Handbagage Kaarten 

Trui Luchtbed 

Sjaal (Extra luchtbed –stopje) 

Paulus shirt (Plaksetje) 

Zonnebril Kussen 

Flesje water Knuffel  

Jas Broekriem 

Zeil/regenbroek Sjaal 

Eten  Geld 

(veel) Drinken Adressen 

Lekkers  Postzegels 

 Kaarten  

 Pennen 

 Papier 

 Knijpers 
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Andere anoniemen bronnen wijzen uit dat de heren: Rutte, 

Buma, Roemer, Pechtold en Wilders aanwezig zullen zijn. 
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De 1700 heeft als kampthema Frozen.  

Met Sofie als Elsa, Maria als Anna, Pyhils als Olaf en Anika als Sven. 

 

Anna en Elsa krijgen ruzie op Elsa’s kroondag. Elsa loopt weg maar ze laat een 

koude winter achter zich. Anna gaat Elsa zoeken. Onderweg komt ze hulp tegen 

Olaf en Sven met die hulp gaan ze op we naar de noorder- berg. 

Zouden zij het ijs kunnen laten smelten? 
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Meta kampthema: 

 

Iedereen kent wel het verhaal (of een deel) van de 3 musketiers. 

De 3 Musketiers, genaamd Scottro, BonJona en Ola,  zijn goede mensen die de misdaad 

bestrijden, Tegen mensen zoals Rubeno en Jorino: De boeven die elke keer op magische wijze uit 

de gevangenis ontsnappen……. 

Met Scott als Scottro; De leider van de musketiers, hij is erg agressief en opvliegend, en in het 

gevecht tegen de misdaad wil je hem niet tegen je hebben door zijn tactische inzicht. Dankzij 

Scottro’s tactieken zijn de boeven al meerdere keren in de gevangenis beland. 

Met Jonah als Bonjona; De vechter van de musketiers, hij gaat altijd in de frontlinie eropaf wat 

hem soms ernstige verwondingen op kan leveren. Ook heeft Bonjona een hekel aan Ola wat soms 

tot ernstige discussies leidt. 

Met Olaf als Ola; De slimme van de musketiers, hij zorgt voor de wapens en de uitrusting en is 

erg geliefd bij het volk. Hij denkt ook dat hij alles kan, wat tot grote frustratie leidt bij BonJona. 

Ola heeft een hekel aan Thijssio omdat hij alles beter weet dan hij. 

Met Thijs als Thijssio; Een burger die het werk van de musketiers erg bewondert en er ook alles 

van weet, soms zelfs beter dan de musketiers zelf. Hij heeft een voorkeur voor Scottro die 

volgens hem bijna alles goed doet, maar kraakt Ola de hele tijd af. Nadat Bonjona hem een keer 

bijna vermoordde, is hij tegen Bonjona neutraal.  

Met Ruben als Rubeno; De leider van de slechteriken, hij zegt weinig maar als hij iets zegt dan is 

het een plan om de Musketiers voor schut te zetten, Rubeno is de aartsvijand van Bonjona omdat 

hij bijna even goed het zwaard kan hanteren. 

Met Jort als Jorino: De handlanger van Rubeno, en een beetje de sukkel van de twee in 

tegenstelling tot Rubeno is hij juist heel luidruchtig en zegt alles wat in zijn hoofd opkomt, Jorino 

is wel snel. Hij is ook sterk met zijn vuisten maar met het zwaard kan hij niks. 

 

Er gaan geruchten rond dat er een beroemde veer is die alle krachten kan beheersen,   De 

musketiers hebben dit ook gehoord en ze zijn van plan om die veer koste wat het kost te pakken 

te krijgen. Rubeno wil de veer ook bemachtigen om de musketiers voor eens en altijd te 

verslaan. Gaat het de musketiers lukken om de veer der voorvaderen van de musketiers te 

krijgen? 
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en de terug keer van de vijand. 

Boek 4.5 

Een tijdje geleden vroeg John Flanagen (de schrijver van de grijze jager serie) aan de Kalypso bak om 

een laate deel te schrijven waar John zelf geen tijd meer voor had.  

Proloog 

Lang geleden in een land hier ver vandaan, lag het koninkrijk Araluen. Een rijk met ogen en oren, de 

grijze jagers. Zij zorgen ervoor dat het rijk veilig bleef.  

De grijze jagers zijn een groep die bijna onzichtbaar kunnen worden met hun mantels, ook zijn ze 

uitstekende boogschutters. Ze kunnen in seconde uit het niets raak schieten uit stilstand. Een 

gezegde luid: een grijze jager draag twee dozijn(24)mensenlevens mee in zijn koker. Dit komt van 

hun geweldig goede boogschut kunsten af.  Ook zijn ze moordend met hun Saksische mes en hun 

werpmes. 

Will is een leerling grijze jager. Hij wilde eigelijk ridder worden omdat zijn vader dat ook was. Maar hij 

werd afgewezen, omdat hij te klein was. Halt wilden hem als leerling aannemen. Enzo begon zijn 

carrière als grijze jager. 

Halt, is een belangrijke en sterke grijze jager, maar ook erg klein. Leraar van Will en oud-leraar Gilan. 

Hij lijkt onverslaanbaar, maar soms is het zelf hem te veel. 

Gilan, is de oud student van Halt en als enigen grijze jager opgeleid als ridder. Zijn vader was 

krijgsmeester(leraar zwaardvechter) en toen hij jong was leerde hij daarom zwaardvechter. 

Arnaut, vroegere aartsvijand van Will. Maar nu vrienden voor het leven. In tegenstelling tot Will is hij 

groot en wel ridder geworden. 

Tussen deel 4 en 5 in gaan Halt en Will, Gillan, Arnaut op avontuur.  

Crowley, commandant grijze jagers stuurt  hun naar de grens met Picta, want er zijn geruchten van 

een moordenaar. De moordenaar vermoord alles wat hij ziet. De baron van het leen Trelleth is 

hopeloos en heeft geen idee wat hij moet doen. Hij is ook niet zeker of hij zelf het doelwit wordt. De 

grijze jager van het leen, Liam is al vermoord. Samen gaan ze op pad om die moordenaar te pakken, 

maar gaat dit goed?  
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De mannen van de Argo 

presenteren trots: 

 

 

 

 

 

In deze postapocalyptische nachtmerrie is er niets zo belangrijk als het dreunen van de 

drums en het scheuren van het staal. Zes helden vechten in een gebroken wereld om te 

overleven: wat is een bak immers in een wereld zonder water? Los van hun oude Ark, de 

legendarische Argo, ruw weggesleept uit hun oude leventje, strijden deze kerels tegen de 

elementen. Het eindeloze lijden heeft deze jongens wanhopig en wreed gemaakt. 

 Ze zoeken gerechtigheid en antwoorden, en hun geduld begint op te raken… 

 

Survival of the fittest is alles wat telt in deze barre omstandigheden, en als er één ding fit is 

dan is dat wel deze ijzersterke crew:  

 

Camouflage Cas: 
Het is grappig want Cas heeft een schutkleur. 

 

Deze leider was geboren als een outsider, en heeft heftig moeten vechten voor zijn plek in de 

rangorde. Uiteindelijk heeft hij door zijn haast bovennatuurlijke relatie met de Argo, zijn 

ijzersterke stem en zijn  intimiderende kapsel een van de meest gevreesde bakken ooit 

opgericht. Hij is geliefd bij alle Argonauten, en gevreesd bij ieder ander. 

 

Tantoe Thomas: 

Na zijn leven in Afrika trok deze krijger over de hele wereld, op zoek naar zijn ware rivaal. 

Alleen de slimste, sterkste, meest doorgewinterde tegenstander zou zijn bloedlust kunnen 

stoppen. Deze tegenstanders bleken in Nederland op hem te wachten: hier kwam hij de 

Alliantie van Allochtonen tegen en hij beloonde deze met levenslang vertrouwen. Zijn 

brutaliteit en ervaring maken hem de trotse rechterhand van de Argonauten. 

Terrible Ties: 



19 
 

Deze jongen, ook wel de Prins der Marokkanen genoemd, was een van de eerste mensen die 

ooit Camouflage Cas tegen durfde te spreken. Hij heeft hier niet geboet, integendeel, deze 

uitdaging zorgde voor een sterke band tussen de twee. Door deze band is de Alliantie van 

Allochtonen gevormd, en vooral door het respectabele gedrag van deze Prins heeft Thomas 

uiteindelijk besloten om zich bij de groep te voegen. Ties ziet de bak als een familie, en hij 

beschermd zijn familie als geen ander.  

Mad Max: 

Deze complete wildcard betreed het verhaal als een tegenstander. Max heeft als rechterhand 

van een van onze grootste rivalen, ‘De Ketel’, vele aanvallen geleid tegen de Argonauten. 

Uiteindelijk bleek zijn visie bij de onze aan te sluiten en sindsdien heeft dit tactische en licht 

getikte meesterbrein gezorgd voor vele meedogenloze overwinningen. Hij heeft geen moreel 

kompas, en dat is precies wat hem zo gevaarlijk maakt.    

 

Tiny Tijn: 

Deze naam zou niet nog meer misleidend kunnen zijn: Tijn is een beer van een vent. Dit 

enorme monster schijnt door hetzelfde incident dat de Apocalyps heeft veroorzaakt gemuteerd 

te zijn. Het resultaat van deze mutatie is een onmenselijke kracht en een angstaanjagende 

verschijning: het gerucht gaat dat Tijn als ontbijt puur staal naar binnen werkt, en hij betreed 

elk gevecht met zijn zwaarden Boris en Jimmy. Ook is Tijn de enige krijger die ooit de 

beruchte Beer van Biemen heeft verslagen. 

 

Wild Wytse: 

Er is heel weinig bekend over deze nieuweling, en dat komt door een simpele reden: van alle 

mensen die met Wytse gevochten hebben is er niemand die het overleefd heeft. Zijn kleine 

postuur, blonde lokken en blauwe ogen passen mooi bij zijn milde en beleefde gedrag. Ik hoor 

jullie denken: “Het lijkt alsof deze jongen geen vlieg kwaad kan doen toch? Kan hij 

überhaupt wel boos worden? Ik heb ‘m in ieder geval nooit boos gezien.” Deze uitspraken 

zijn even begrijpelijk als dom. Geniet van deze schijnbare engel als je het durft, maar 

onthoud: There is no way out, when Wytse shows his wild side… 
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Nawoord 

 
Grootkamp is elk jaar een week vol gekkigheid, chaos en plezier, maar dit jaar gaat het echt 

escaleren. Zeven (of toch zeuven) doldwaze stafleden op een eiland in de Biesbosch. Dat 

belooft wat. Zet je tent maar goed vast want wie weet gaat het mis met de Feng Shui, of 

komt er plots een luchtfanfare langs.. je weet het nooit.. 

Wat hebben we met de staf genoten van jullie gezichten als wij voor de duizendste keer 

vertelden dat het thema toch écht ‘boze imkers, blije bijen’ zou zijn. Wat fijn dat jullie al 

precies weten wat Feng Shui inhoudt en wat ben ik benieuwd naar wat de bootsen van hun 

surrogaatpersoonlijkheden gaan vinden. 

En dan de locatie. Acht jaar geleden liep ik als kwartier rond in de Biesbosch, ik wil jullie 

graag een waarschuwing meegeven: getijden. Ik herinner me een mooi filmpje van de Argo 

die op hike compleet vast zat in het zand… 

Over minder dan twee weken vertrekken we, dus hup je tas inpakken en je prachtige 

themaoutfits bij elkaar verzamelen! 

Ik heb er verschrikkelijk veel zin in! 

Liefs Félice 
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De dwaze stafleden 
bedanken 

Staf, Junioren en anderen voor hun bijdrage, 

 

De familie van Kesteren voor het printen 

 


