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Voorwoord
Door onze lieftallige schipper: Mette

Lieve lezers van de Paulariteiten,

Eindelijk is het zover, de locatie is bekendgemaakt, de thema’s van de staf 
en de junioren zijn enthousiast aan elkaar verteld en de echte voorpret gaat 
beginnen. Mijn eerste grootkamp als schipper van de Paulus, een moment 
om even terug in de tijd te gaan. 

Als 13 jarig meisje ging ik na een gemist grootkamp voor het eerst mee en 
meteen naar de gaafste locatie van allemaal, Friesland. Zo onwetend als het 
maar kon beleefde ik 16 dagen vol plezier. Elke avond in de tent waren we 
aan het speculeren over wat er allemaal op het programma stond voor de 
volgende dag. Soms wil ik weer terug naar deze onwetendheid, compleet 
blanco mee gaan op grootkamp, alles over je heen laten komen en het fa-
natiekst mee doen met de door de staf bedachte spellen. Helaas gaat dit niet, 
maar weten wat we allemaal voor vette dingen gaan doen dit jaar is toch 
stiekem ook wel fijn. Ik kijk nu al uit naar het enthousiasme van de junioren 
over het door ons bedachte programma en hoop dat de spellen net zo zullen 
werken als dat wij ze hebben uitgedacht.
 
Met z’n allen gaan we onvergetelijke herinneringen maken, een hele hoop 
nieuwe woorden bedenken, dagen lang op het water zijn, maar ook in het 
water liggen, kombijen, een hele hoop pannenkoeken eten, een vlaggen-
mast bouwen, de meest slechte grappen dagen herhalen en er nog steeds om 
lachen en vast nog een hele hoop andere dingen meemaken waarvan we nu 
nooit kunnen bedenken dat die gaan gebeuren. 

Naast dat ik in ieder geval echt 1000 zin heb in grootkamp, vind ik het ook 
heel tof om te zien hoe wij als groep aan het werk zijn om de algehele sfeer te 
verbeteren. Dit begon met een baksmomentje waarna we met de hele groep 
samen hebben gezeten. De eerste zondag nadat we dit met de staf in werking 
hebben gezet merkt ik direct een verandering, iedereen was zo ontzettend 
vrolijk en ging op zo’n leuke manier met elkaar om. Alle zondagen daarna 
zag ik dit ook, de junioren motiveren elkaar ook om positief te blijven en 
samen toe te werken naar een pestvrij kamp en wij met de staf gaan onze 
uiterste best doen om dit samen met de junioren te bereiken. Ik heb er het 
volste vertrouwen in dat we een fantastisch grootkamp gaan neerzetten met 
z’n allen. 

Ik hoop dat jullie inmiddels net zo veel zin hebben in grootkamp als ik en 
dat ook voor jullie de echte voorpret kan gaan beginnen!

Groetjes,
Mette Hamers
Schipper Paulus Zeeverkenners Leiden
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Kampthema

Geïnspireerd door de verhalen van zijn voorouders, zag 
de kolonist de stagnatie van de economie als kans om 

zijn eigen kolonie te gaan vestigen. Niet langer kon hij 
aanzien hoe ons eens zo welvarend en vooroplopend 
land, begon af te brokkelen. In een passievolle brief 

riep hij een groep van experts bijeen die de klus kunnen 
klaren.

De Kolonist

Om ons te beschermen tegen bedreigingen van 
buitenaf is ridder Bram ingeschakeld. Deze 

oersterke onbevreesde vechtersbaas jaagt angst 
in de ogen van menig crimineel. In onze kolonie 
zal hij de leiding nemen over het opbouwen van 

verdedigingswerken en het trainen van 
soldaten. 

Uh., elk land heeft zijn inwoners en met z’n 
glooiende akkers is Catan een paradijs voor 
Boeren. Ze weet als geen ander hoe je veel 
grondstoffen oogst en met haar tractor en 
hooivork tukt ze rustig door het leven. Om 
een of andere reden kwam deze boer niet 

langs op de vergadering maarja, het is niet 
alsof dat uiteindelijk een probleem gaat 

worden. 

De Ridder De Boer
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Kampthema

Afkomstig het het Midden-Oosten, kent deze handelaar niet alleen de fijne kneepjes van het 
vak, maar is hij ook bekend met onorthodoxe onderhandeltechnieken. Hij zal in de nieuwe 

kolonie verantwoordelijk zijn voor het opzetten van een handelsnetwerk en het toezicht 
houden op het opzetten van een efficiënte productie.

Zoals Ali B (een jeugdvriend van de handelaar) hem omschrijft: 
“Hij is een hosselaar en hij is een handelaar, maar als politie komt, dan is hij een wandelaar”

De Handelaar

Voor een alchemist zijn betoverende ogen, 
gouden hart en een immense wijsheid maar een 
klein deel van de job description. Geen team is 
compleet zonder wat magie, en Mulders kan 

met al zijn brouwsels heel wat voor elkaar 
krijgen. Zijn experimenten lijken niet altijd 

“correct” 

maarja… Alles voor de wetenschap toch?

Al weken lang is de politie op zoek naar 
Mozes B. Na een overval gepleegd te hebben 
op een postbode is er geen spoor meer terug 

gevonden van deze zeilende crimineel.
De politie heeft het volgende signalement 
gekregen van de hevig ontdane postbode:

- Dat ene leipe talisman ding
- Opvallende hoge gradatie van shirtloosheid 
- Bestuurt een machtig vaartuig
- Heeft 4 ogen

De Alchemist ???
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Kampthema

Dierbare lotgenoten,
De wereld is verrot. De akkers zijn zilt; De fabrieken staan leeg.
In onze wateren is geen vis meer te vinden, en op ons land vindt geen gewas 
steun.

Men vindt vindt tegenwoordig sneller haat dan liefte. Mededogen heeft 
plaatsgemaakt voor eigenbelang en angst. Het geluid van spelende kinderen 
vult al lang de straten niet meer. De ooit bruisende stad is nu stil en levenloos.

Wereldleiders vullen lucht met loze beloften, maar ze zullen de aarde sneller 
vernietigen dan redden. De wereld is verloren.

Wij zullen echter niet opgeven. Ons geluk ligt ergens anders:
Ontmoet me voor een vergadering op de gebruikelijke locatie.
Moge god je in je reis bijstaan,

De Kolonist. 
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Paklijst
• T-shirts
• Sokken 
• Ondergoed 
• Truien 
• Schoenen 
• Broeken 
• Pyjama 
• Korte broek
• Bikini/Zwembroek 
• Waterschoenen
• Slaapzak
• Matje 

• Plastic zak 

• Handdoek 

• Zaklamp

Sleep (2 dagen, 1 nacht)

• Tandenborstel
• Tandpasta 
• Deodorant
• Zonnebrandcrème 
• (Borstel)

Toilettas

• (Fotocamera)
• (Spelletjes) 
• (Tijdschriften)
• (Nagellak & remover)
• (Muggenspul)

Eventueel

• Trui
• Sjaal 
• Paulus shirt 
• Zonnebril
• Flesje water
•  Jas
• Zeil/regenbroek 
• Eten (Inclusief stalen broodtrommel)
• Drinken 
• Lekkers

Handbagage

• Lange mouwen shirtjes
• Korte mouwen shirtjes 
• Sokken
• Ondergoed 
• Truien
• Schoenen 
• Broeken 
• (extra) Pyjama 
• Teenslippers 
• Handdoeken 
• Theedoeken 
• Kampkleding

Kamp (14 dagen, 15 nachten)

• (extra) Tandenborstel
• Nagelvijl/knippertje 
• Zeep
• Shampoo 
• Zonnebrandcrème 
• (Prikweg)
• (Anti-muggenspul) 
• (Maandverband/tampons) 
• [Crèmespoeling]

Toilettas

• Plastic zakken
• Vuilniszakken
• Kaarten 
• Luchtbed
• (Extra luchtbed –stopje) 
• (Plaksetje)
• Kussen 
• Knuffel 
• Broekriem 
• Sjaal
• Geld voor de kampwinkel
• Adressen 
• Postzegels 
• Kaarten 
• Pennen 
• Papier 
• Knijpers

Overig
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Praktische Informatie

Informatie grootkamp 2018

Algemene informatie
Op vrijdag 13 juli 2018 worden alle junioren om 15:00 uur op de loods verwacht en we zullen om 16:00 uur 
losgooien en vertrekken richting Vinkeveen. Zorg ervoor dat je avondeten voor vrijdag en ontbijt en lunch 
voor zaterdag, wij verzorgen het avondeten op zaterdag. Zaterdag ochtend arriveren wij op zandeiland 9 in de 
Vinkeveense plassen. Op zaterdag 28 juli is het grootkamp helaas weer afgelopen. 

Het adres is:
Jachthaven Bon, zandeiland 9
Winkeldijk 25
3645 AR Vinkeveen

Post kan ook naar dit adres verzonden worden t.a.v. Paulus zeeverkenners Leiden. Vergeet dit er vooral niet 
bij te zetten, anders komt de post niet bij ons aan. 

Bagage
Voor de heensleep heb je spullen nodig voor 1 nachtje, zorg ervoor dat deze spullen niet bij de ‘grote’ tassen 
terecht komt, want deze gaan mee met de vrachtwagen en niet met de boten. Pak dus een aparte sleeptas in, 
die niet teveel ruimte inneemt en waterdicht is, anders wordt het krap in de boot, vergeet ook niet om een 
matje en slaapzak mee te nemen. In deze Paulariteiten is ook een paklijst te vinden. 

Moet ik mijn bagage merken?
Merk in ieder geval je uniform, handdoeken en tas en merk ze ook zodanig dat iedereen kan herkennen dat 
het jouw spullen zijn, bijvoorbeeld d.m.v innaaien van naam of initialen. Elk jaar blijft er een enorme 
hoeveelheid kleren over na kamp en deze verdwijnen na een aantal weken in de prullenbak en het zou toch 
zonde zijn als jouw lievelingstrui daartussen zit. Daarnaast is het niet handig om bagage waterdicht in te 
pakken d.m.v. het eromheen doen van een vuilniszak, deze kunnen namelijk voor vuilnis worden aangezien. 

Broodtrommel
De afgelopen maanden komt het steeds vaker in het nieuws dat de plastic consumptie van de mens veel 
te hoog is. Wij willen hierin als ware Scouts het goede voorbeeld geven en dus gaan we proberen om onze 
plastic consumptie wat terug te dringen. Elke dag gebruiken wij namelijk ongeveer 45 plastic zakjes om onze 
lunch in te bewaren. Deze zakjes waaien nog wel eens overboord en de lekker gesmeerde boterhammen 
blijven niet altijd even lekker in deze zakjes. Daarom willen we aan de junioren vragen om een (stalen) 
lunchbox/broodtrommel mee te nemen op grootkamp.

Zonnebrand
De afgelopen kampen en zondagen is gebleken dat een aantal junioren zich niet tot nauwelijks insmeren als 
de zon schijnt en hierdoor soms vrij heftig verbranden. Ook merken wij dat niet iedereen zonnebrand bij zich 
heeft, hierom willen wij u vragen om er extra op te letten dat uw zoon of dochter zonnebrand mee neemt op 
kamp. Wij zullen er vervolgens met de staf strenger op toezien dat de junioren zich ook echt insmeren. 
Het is ook zeer aan te raden om iets van een petje of zonneklep mee te geven aan uw zoon of dochter. 
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Praktische Informatie

Zakgeld
Tijdens grootkamp hebben wij een eigen kampwinkel waarin fris, snoep en hartige snacks te verkrijgen zijn. 
Uit voorgaande jaren is gebleven dat €25,- (graag ook muntgeld!!) voldoende is voor 2 weken. Zorg ervoor 
dat het geld goed opgeborgen zit en niet los rondzwerft in de tas van uw zoon of dochter. 
TIP: geef de helft van het geld pas op ouderdag, dan is de kans kleiner dat het kwijtraakt.

EHBO
Als uw zoon of dochter medicijnen gebruikt of last heeft van allergieën willen wij u vragen dit door te geven 
aan Mozes (Thomas), die de EHBO voor zijn rekening neemt. Ook zaken als het gebruik van lenzen zijn hier 
van belang. 
De informatie wordt logischerwijs vertrouwelijk behandeld. Mozes is voor vragen te bereiken via 
mozes@paulusgroep.net of 06-37229338.

Noodgevallen
In noodgevallen zijn wij te bereiken via een mobiele telefoon. Er zal niet altijd direct opgenomen worden 
aangezien wij druk zijn met programma en dus de telefoon niet altijd bij de hand hebben, u kunt dan een 
bericht achterlaten op de voicemail en u zal zo snel mogelijk teruggebeld worden. 
Dit is alleen voor noodgevallen.

Mette: 06-23497654
Mozes: 06-37229338

Mocht er tijdens het 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 21 juli kunnen alle ouders, broer, zussen en anderen langskomen op onze ouderdag. Deze is dit 
jaar van 11:00 tot 14:30 uur. Verderop vind u meer informatie over de ouderdag!

Verzekeringen
Wij bezitten geen bagageverzekering voor persoonlijke bagage. Voor degene 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 een hoop opgeruimd worden. Vele handen maken licht werkt, daarom 
verwachten we op maandag 30 juli om 12:00 uur alle leden op de loods om deze klus gezamenlijk te klaren. 
Praktisch en gezellig!

De eerste zeilzondag na de vakantie is op 26 augustus om 09:30 uur. 
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Praktische Informatie



 11

Praktische Informatie
Informatie Ouderdag

Op zondag 21 juli zijn alle ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s, vriendjes, vriendinnetjes, noem het maar op, 
om 11:00 uur welkom op ons kampterrein op zandeiland 9. 
Ook dit jaar staan we weer op een eiland en is het kampterrein dus niet direct met de auto te bereiken. We 
zullen rond 10:45 uur en rond 11:15 uur vanaf Jachthaven Bon naar ons kampterrein slepen. Het is belangrijk 
dat iedereen op tijd is, we zullen slechts 2 keer slepen. 

Op de ouderdag zullen de junioren sketches opvoeren, kan er gezeild worden op de Vinkeveense plassen en 
zullen we met z’n allen lunchen. Als u of uw kinderen willen zwemmen is het aan te raden om zwemspullen 
mee te nemen, daarnaast is het op de Paulus verplicht om zwemschoenen te 
dragen tijdens het zwemmen.
 Uit ervaring weten we dat onze leden erg blij worden als er schone kleren/handdoeken en wat lekkers mee 
genomen wordt voor hun. 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, maar gelukkig hebben we een zeer succesvolle 
traditie dat we alle ouders ragen om een lunchgerecht mee te brengen naar de ouderdag, zodat we een groot 
buffet kunnen creëren waar we met z’n allen van kunnen smullen. Wij zullen voor de koffie, thee en limonade 
zorgen, als u wat anders wil drinken kunt u dat zelf meenemen. 

Er is een mogelijkheid om het meegebrachte eten op te warmen, maar u bent hier zelf verantwoordelijk voor. 
Daarnaast beschikken wij alleen over gaspitten, dus GEEN oven, magnetron, broodrooster, etc. 
Omdat wij niet genoeg bestek hebben, vragen wij u om zelf voor bord, mok en bestek te zorgen. 

Helaas komt er ook weer een einde aan de ouderdag, om 15:00 uur zullen wij dan ook terugslepen 
naar Jachthaven Bon.  

Route en parkeren

U kunt de navigatie instellen op Jachthaven Bon, Winkeldijk 25, 3645 AR Vinkeveen. In deze jachthaven is 
parkeergelegenheid tegen betaling. Deze haven wordt ook gebruikt voor recreatievaart en het kan hier dus 
vrij druk zijn qua auto’s, daarom willen wij u vragen om zoveel mogelijk samen te reizen en op die manier het 
aantal rijdende auto’s van Leiden naar Vinkeveen te verminderen. Daarnaast is de jachthaven vanaf de loods 
ongeveer 50 km fietsen via een mooie route dwars door het Groene Hart en is dit dus ook een mogelijkheid 
om naar de ouderdag te komen. 

Wij hopen jullie allemaal te zien op onze ouderdag!!

Nog even alles op een rijtje:

Meenemen:
- Eten en drinken (non-alcoholisch)
- Bord, mok en bestek
- Schone kleren en wat lekkers (fruit bijvoorbeeld) voor uw kind(eren)
- Evt. zwemspullen (incl. zwemschoenen)
- Evt. campingstoeltjes of picknickkleed 
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Baksthema’s
En nu, een review van de flash

Introductie
De Amerikaanse Netflix serie ‘’The Flash’’ gaat over een superheld die heel erg snel 
kan rennen. Deze krachten heeft hij al sinds jongs af aan. Het hoofdpersoon Barry 
Allen (Grant Gustin) gaat ook door veel ontwikkeling door de serie wat je erg geboeid 
houd bij elke nieuwe aflevering. Hij wordt met het bevechten van schurken ook 
geholpen door vele personages zoals Cisco en nog wat andere. Cisco voegt erg veel 
toe aan de serie met als rol de computernerd. Het feit dat hij computers beter 
begrijpt dan mensen zorgt voor geweldige grappen die je keer op keer in een deuk 
leggen. Maar natuurlijk moet de superheld ook tegen slechteriken vechten. Een paar 
voorbeelden hiervan zijn The thinker, met zijn psychische krachten, The reverse Flash, 
The Flash dus maar dan slecht, en Star sapphire met de krachten van haar magische 
ring. 

Rating
+Het acteerwerk van de serie is fenomenaal. Zoals ik al zei gaat het hoofdpersoon 
door veel ontwikkeling omdat hij moeite heeft met het ontdekken van zichzelf. Hij 
vindt het balanceren van een stad redden en een normaal leven leiden erg moeilijk en 
Gustin laat dit erg mooi zien. Niet alleen hij is geweldig maar ook het acteerwerk van 
de rest is geweldig.
+De serie is erg progressief. Hoewel ze er veel kritiek voor hebben gekregen was het 
hoofdpersoon homoseksueel maken een zeer goede keuze. Dit leert kinderen al jong 
over dit soort dingen. Daarnaast zit er ook nog een transgender in de serie en zelfs 
een mentaal beperkt persoon in het team van hoofdpersonen!
+De speciale effecten zijn bovennatuurlijk perfect. Terwijl veel van de gevechten erg 
onrealistisch klinken op papier, zorgt de serie er nog steeds voor om je te laten 
denken dat deze dingen ook in de echte wereld kunnen gebeuren met de geweldige 
special effects. 
+Het verhaal houd je constant geboeid. Omdat de hoofdpersoon vroeger veel gepest 
werd en daardoor nog steeds leidt aan depressie blijf je door de hele serie 
emotioneel geïnvesteerd in het personage. Maar vooral na de zelfmoordpoging van 
een van de hoofdpersonages bleef ik maar kijken omdat ik wou weten hoe het af zou 
lopen.

Aργω
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Baksthema’s
Aργω

+Terwijl het zo’n donkere serie is over depressie is de humor nog steeds van de hoog-
ste klasse. Terwijl veel van de grappen letterlijk elke aflevering herhaald worden, bli-
jven ze door de hele serie door nog steeds grappig en wordt echt geen eentje al oud 
na de tweede aflevering. 

Conclusie
The Flash is een geweldige serie. Er valt niks negatiefs over te bedenken maar ik kan 
niet mensen laten denken dat ik omgekocht word om goede reviews te schrijven dus 
geef ik The Flash een 4,5/5. 

 

Boven alles ben ik vooral trots om aan te mogen kondigen dat de Argo The Flash ook 
als baksthema gaat kiezen dit grootkamp. Omdat de Argo nou eenmaal over snelheid 
gaat leek hun niks gepaster. Ik kijk er erg naar uit om te zien hoe het uitpakt en zal het 
zeker reviewen! 

Niks in deze review hoeft overeen te komen met het daadwerkelijke verhaal van The Flash. Met het zeggen dat dit wel zo is 
kan je aangeklaagd worden voor naam beschadiging en zwartmaken. Voor meer legale info kunt u contact leggen met ons 

hoofdkantoor met het nummer: 0611758888 (20 cent per minuut)
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Baksthema’s
Νηρηιδε/531
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Baksthema’s
Νηρηιδε/531
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Komt dat zien
 

Baksthema’s
Mεταμορφοσις 

Geeft een concert

Op het kampterrein van

De Paulus Zeeverkenners

Met als Bezetting:

 Zang/Saxofoon: Jonah

 Gitaar:  Olaf

 Drums:  Thijs

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Manager:  Daniël

 Erefan:  Michiel

 
Gesponsord door: META® Records 
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Baksthema’s
Mean Girls

Cady Heron is nieuw op South Shore High. Ze zal het zwaar te verdragen krijgen op 
school, vooral met mensen als Regina George, Gretchen Wieners en Karen Smith. Ze 
zullen haar eerst ‘’vriendelijk’’ behandelen. Ze gaan samen shoppen, roddelen bij Regina 
thuis (met de ‘’super coole’’ moeder van Regina) en meisjes ten schaam brengen in het Burn 
Book. Maar al snel zullen ze haar het leven zuur maken….

Met Jens als Cady, Murron als Regina, Tibo als Gretchen, Anouk als Karen en Max 
als mevrouw George.

Δορον/1659
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Baksthema’s

Dit jaar gaat de 1700 opzoek naar de ideale vrouw voor boer Niek. 
Niek is een aubergine boer die wel opzoek is naar een gezellige 
vrouw in de keuken.
Verder zijn en 3 kandidaten voor Niek, namelijk de vrolijke 
en drukke Tina. Daarnaast hebben we Floor die altijd in is voor een 
babbel en moeilijk stil kan zijn. En als laatste de 
lieve en zorgzame Guusje. Wij hopen natuurlijk dat er voor Niek een 
leuke vrouw tussen zit. 

Groetjessss Yvon Jaspers 

Ηλιανθος/1700
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Baksthema’s

Wij hebben als kampthema wereldleide, dit zijn onze leiders:

Thomas/Trump : de dikke rijke oranje president van Amerika.
Hoe vaak zal hij al vreemd gegaan zijn ?
Rutger/Kim Jong Un : de dikke en goddelijke god (denkt hij zelf) van Noord-Korea.
Hoeveel kernraketen zou hij al hebben klaarstaan ?
Guido/Poetin : de sluwe en egoïstische man zonder haar.
Hoe is hij van plan Assad te helpen in de oorlog  in Syrië?
Robert/Assad : de lange gekke man die altijd oorlog heeft.
Wie gaat er allemaal dood zodat Assad de oorlog kan winnen?
Maarten/voorzitter : de rustige geïrriteerde voorzitter.
Hoelang blijft hij rustig, wanneer alle wereldleiders een hele drukke vergadering heb-
ben?

Kim Jong Un wil het liefst heel Amerika plat bombarderen en alle Amerikanen laten 
sterven. Trump voelt zich daardoor beledigd en dreigt terug kernraketen naar Noord-
Korea te sturen.
Poetin en Assad willen allebei de oorlog stoppen in Syrië, waar ze zoveel mogelijk 
mensen mee willen laten sterven.
Kim Jong Un en Trump hebben allebei iets te verbergen.
Kim Jong Un staat er om bekend dat hij heel slim is, maar het is hem niet gelukt om alle 
kernraketen bij elkaar op te tellen.
 Trump is  wel vreemd gegaan met 33 andere vrouwen.

Καλυψσω
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Baksthema’s
Kardashians op avontuur.

De familie Kardashians heeft niet alleen aanbidders maar ook haters twee 
van die haters hebben de diamanten oorbel van kim gestolen. Wat ze niet 

leuk vind. Ze moet hem terug vinden en de haters stoppen voor dat ze 
hem in dat ze hem in het water gooien want dat kan ze hem niet meer 

terug vinden en is die verloren in het water. Kim en haar jongste
 zusje Kylie gaan op avontuur. En de rest van de wereld kan het mee 

volgen door de beste paparazzi van Amerika.

Bregje: Kim Kardashian
Maria: Kylie Jenner
Jesper: hater 1
Hugo: hater 2
Jelmer: paparazzi

Αμφιελισσα/1524
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Wist je dat....

• De staf bij elkaar €1200,- heeft besteed aan versnaperingen tijdens 
vergaderingen en andere stafactiviteiten? 

• We in totaal 48 uur in de sleep hebben gezeten op alle zeilzondagen?
• Cas in totaal 228 uur in de trein heeft gezeten om naar de   

opkomsten te kunnen komen? 
• We ongeveer 300 m2 aan verf hebben gekliederd?
• Er met de takel zo’n 252000 KG aan boten omhoog is getakeld?  

Dat zijn 47 olifanten! 
• We dit jaar ongeveer 500 uur per persoon op de Paulus hebben 

doorgebracht?
• Er altijd een aantal hints zijn over de grootkamplocatie? Dit jaar 

hadden we er best veel!
• Er bijvoorbeeld onder de witte verf bij de deur van het juniorenhok 

net-aan “Vinkeveen“ te lezen is?
• En dat op de klok in het juniorenhok ook de locatie geschreven 

staat?
• We met de staf ook nog allemaal papiertjes hadden verstopt met de 

locatie erop?
• Een octopus beter is in camouflage dan een kameleon?
• We willen dat je straks op het Wist-je-dat bordt nog veel meer leuke 

feitjes opschrijft?
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Paulus Playlist PollQUIZ: WELKE GRONDSTOF BEN JIJ?

JE ZIT ACHTER JE PC SCRUBS TE NO-SCOPEN IN 
FORTNITE, MAAR JE KRIJGT OPEENS MONSTERLIJKE 
HONGER. WAT DOE JE?

A. Je hebt het al 8 uur lang volgehouden zonder
beweging of voeding, dus je kan het nog wel een tijdje 
zonder eten. De match is veel belangrijker. 

B. Je breekt je geheime voorraad van 2 maanden oude 
koekjes op je bureau aan. Geen schimmel = lekker kanen  

C. Je haalt genoeg voeding uit de memes in je Twitch-
chat. Over een uurtje is je stream voorbij en laad je wel 
even op.  

D. Je zet het spel uit en gaat met je gezin aan tafel eten. 

EEN VRIEND VAN JE GAAT MOKERHARD OP Z’N 
PLAAT OP HET SCHOOLPLEIN. WAT DOE JE?

A. Je bromt “zwak!” en spuugt in zijn gezicht. Zo’n slap 
scharminkel is moeilijk een man te noemen. 

B. Als die echte G help je een broeder in nood door 
naast hem op de grond in slaap te vallen. 

C. Je lacht hem keihard uit, roept “IT”S JUST A PRANK 
BRO” en zet het op je zeer succesvolle “Ultimate 
Pranksters in Da Hood GONE WRONG” Youtube account.

D. Je helpt hem omhoog en sprint meteen naar de
 conciërge voor een pleister. Een echte man helpt 
anderen.

JE RENT NAAR HET DOEL EN HEBT EEN REDELIJKE 
SCHIETKANS, MAAR JE ZIET DAT EEN TEAMGENOOT, DIE 
AL LANGE TIJD NIET GESCOORD HEEFT, ZICH AANBIEDT. 
WAT DOE JE?

A. Je twijfelt geen moment en ramt die bal mokerhard 
richting het doel. Dikke reet dat je zo’n kans laat glippen.

B. Je pakt de bal op een gaat naar huis, best mooie bal. 

C. Je geeft een mooie pass, maar je verwacht wel dat 
je hem weer terug krijgt voor open doel. De coach kijkt 
altijd... 

D:.Je schiet zelf, want je wil je vriend niet opzadelen met 
zo’n druk. 

ONDERWEG NAAR JE HOMIES, KOM JE EEN HEEL 
LEUK MEISJE TEGEN MET EEN LEKKE BAND. ZE GLIM-
LACHT VRIENDELIJK EN VRAAGT OF JE HAAR WIL 
HELPEN. WAT DOE JE? 
A. Daar ga je je mooi niet aan wagen, veel te veel moeite. 
Ze moet maar leren om met haar eigen problemen om 
te gaan.

B. Je zegt dat ze wel bij je achterop kan en neemt haar 
mee naar je niffo’s. Meer mensen = meer chillings = meer 
mooi = meer beter. 

C. Je maakt snel een filmpje voor je ultimate fails com-
pilation. Daarna ga je naar haar toe en vraag je of ze zich 
wil abonneren op je Youtube account. 

D. Je geeft haar je fiets, je nummer en een complimentje. 
“Hey, ik heb geen openingszin...”

JE BENT AAN HET APPEN MET EEN MEISJE, MAAR JE 
MERKT DAT ZE EEN BEETJE KORTAF IS. JE ZIET HAAR 
NIET ZO VAAK OP SCHOOL DUS JE WEET NIET WAT ZE 
VAN JE DENKT. WAT DOE JE?
A. Je switcht over naar een van de 10 andere gesprekken 
waar je mee bezig bent. Een beetje spreiden die kansen, 
anders kom je er nooit.

B. Whatsappen heeft niet echt die goeie vibe, dus vraag 
je of ze misschien een sandwich wil gaan eten in het 
park. 

C. Ze heeft gewoon een beetje aanmoediging nodig, 
dus je gaat haar natuurlijk nog meer berichtjes sturen. Ze  
heeft nu namelijk al 2 minuten niks gezegd!

D. Je merkt dat ze zich niet op haar gemak voelt, dus je 
vraagt of ze even wilt bellen. Uiteindelijk moet zij ook 
gewoon lol hebben. 

Faka mi bradda’s, what’s poppin’ Welkom bij de Boyzz: het beste tijdschrift van Nederland, 
eentje zonder al dat slappe vrouwengedoe. We hebben vandaag weer een lekkere quiz voor 
jullie. Iedereen weet dat jij natuurlijk een zieke baas bent, maar van welk materiaal is die kast 
dan gemaakt? Dat zie je in deze quiz.
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MEESTE A: STEEN MEESTE B: HOUT

Het is nergens voor nodig om
tegen iedereen vriendelijk en lief te 
zijn. Jij pakt alles direct aan en doet 
gewoon wat het beste voor je is. 
Of het nou homies of chicks zijn: er 
zijn maar paar goed genoeg en dat 
laat je ze gewoon weten. Soms zijn 
mensen beledigd door je directe 
aanpak, maar dat doet je weinig: 
een steen staat altijd sterk.

MEESTE C: GRAAN
Het gevoel dat je iedereen begrijpt 
geeft voor een soort drijfveer om 
mensen ook te helpen. Je voelt je 
op je best wanneer anderen zich op 
hun best voelen, en weet heel goed 
wat een goed gesprek allemaal kan 
bereiken. Dit is ook waarom je het 
geen probleem vind als mensen 
zich voor de 500ste keer in je haar 
storten. Je vrienden vinden je niet 
echt stoer, maar ze zijn wel jaloers 
op alle aandacht die je krijgt van de 
meisjes. 

Het leven is al zwaar genoeg, 
waarom zou je moeilijk doen? Je 
laat je rustig meedrijven in de rivier 
van puberdrama. Het lijkt soms saai 
maar je weet: Alles komt 
uiteindelijk vanzelf wel goed. 
Iedereen om je heen is allemaal 
dingen aan het ontdekken over 
zichzelf en de wereld, maar jij 
weet dat je maar een ding hoeft te 
onthouden: bomen zijn relaxt. 

MEESTE D: WOL

Je bent altijd overal aanwezig. Geen 
enkel feestje sla je over, ook al ben je 
niet uitgenodigd. Naast ademen, zijn 
gamen en YouTube filmpjes kijken je 
primaire bezigheden: je zaait overal je 
zaadjes van succes zodat je ooit kan 
oogsten. Als al je dromen uitkomen, dan 
staat jouw Youtube 
filmpje straks bovenaan de trending lijst.
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Foto’s Kaagup & Jubileum
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Nawoord
Door de redactie

Kameraden! 

Vele maancycli geleden bezwaarden wij onszelf met het creëren van een 
memorabel monument ter ere van de overgang tussen winter en lente. Heden 
dagen bevinden wij ons in een vergelijkbare verstrengeling van tijdsdruk 
en drang tot het leveren van kunst. De nadering van grootkamp is te voelen 
in menig hart en af te lezen op menig gezicht. De zeuntjes zijn vervuld met 
spanning voor hun eerste grootkamp. Onder de bootsen bouwt de rivaliteit 
en het fanatisme op als brandende drijfveer die met zijn vonk de hele bak zal 
aansteken.

Het strijdtoneel voor dit spektakel wordt het prachtige Vinkeveen, waar sier-
lijke stroken eiland het meer doorklieven en heldere wateren de even heldere 
hemel weerspiegelen. We kunnen niet wachten om op een van die eilanden 
ons kampterrein op te zetten. Zoals sommigen van jullie al reeds vernomen 
hadden, is het ons aankomend kamp weer gegund om naast wat mede-zeever-
kenners te staan. Dus bereid je voor op een heuse symfonie van botsende 
boten. We mogen ons verheugen op een weergaloos spektakel van boten die, 
onder begeleiding van de helende zachte harmonieën van happy hardcore, de 
steiger pogen te splijten met hun boeg. Ook is de inventiviteit van deze groep-
en oneindig admediorabel. Zo zijn we erg te spreken over de “gebruik-zwem-
vesten-als-willetjes” en “wrik-volledig-over-je-anker” technieken. De echte 
experts stijgen zelfs nog boven het eerdergenoemde uit en beoefenen het 
befaamde “gijpen-terwijl-je-zeil-omlaag-gaat”. 

Subliem.

Na grootkamp vallen we allemaal in een groot gat van vrije tijd. We zullen 
weken moeten wachten voor de volgende opkomst, maar niet getreurd. Die 
tijd kan recreatief en productief gebruikt worden met het schrijven van dag-
verslagen over grootkamp. Natuurlijk staat de redactie van de Paulariteiten 
ook altijd open voor suggesties van de lezers. Een zelf geïnitieerd column zou 
ons erg verblijden en het blad voorzien van verfrissende variatie. Dus wees 
niet bevreesd om je politieke voorkeur te onderbouwen, een gedicht aan het 
publiek te testen, een filosofische gedachtegang te delen of een mop te
vertellen.

“I remember you was conflicted.“

-Scott en Cas
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Met enorme dank aan Gerard en

Voor het printen


