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De Ribbels 

Deze morgend zat de vermoeidheid er bij de ribbels er nog duidelijk in, het opstaan verliep wat 
stroever dan voordien, wat ook normaal is na 5 dagen activiteiten. Door het slechte weer moesten 
wij in de grote tent spelen, daar hebben wij levend zeeslag gespeeld, cactus en bloem, 
stoelendans,... Toen hebben wij met de kleine zangstonde de smurfen geholpen om terug klein te 
worden zodat ze terug in hun huizen konden, de ribbels hebben dat heel sterk gedaan. Na een rust 
momentje zijn we begonnen met een groot blaaspijpen gevecht tussen twee grote kampen, ze 
moesten de vlag van de andere ploeg proberen te veroveren, het was een echte strijd. Daarna 
hebben de ribbels een goed douchke genomen voor daarna onder de wol te kruipen. 

Tot morgen!! 

De Speelclub 
 

Bij de speelclub begon de dag een beetje in mineur, want na het ontbijt was er eigenlijk zo'n drukte 
op de kampplaats dat er niet veel tijd was om te spelen. Toch hebben we ons geamuseerd met 
enkele balspelen. Na het middageten waren zowel de leiders als de leden zo moe dat het 
merendeel tot bijna 3 uur in de namiddag platte rust had. Toch hebben de leden zich geamuseerd 
met het lezen van strips en het schrijven van brieven. Na wat vrij spel, waarin de leden onder het 
waakzame oog van hun leider het spelletje “alien” bedachte, was het al tijd voor het vieruurtje. 
Daarna namen we de zwembuizen en begonnen we met wedstrijdjes waarbij we elkaar met die 
buizen van kleine stoelen moesten slaan. Bij de wedstrijd tussen leiders Bram en Michiel werden de 
leden enorm enthousiast (Michiel heeft gewonnen, red.). We verwerkten de zwembuizen daarna 
nog in het spelletje “dikke berta” en we speelden ook nog “de kring van bijnamen”. Na het 
avondeten keken we vooral nog naar het vuurwerk van de rakkers en toen was het bedtijd. De 
leden wachten vol spanning op de trektocht! 

 
De Rakkers 

Vandaag hadden de rakkers terroristendag. s'Ochtends kwamen er vreemde mensen met een doek 
op hun hoofd zeggen dat ze ons gingen opleiden tot echte terroristen zodat we s'avonds een bom 
konden doen ontploffen. Voormiddag speelden we spelletjes die behoorde tot onze opleiding zoals 
een hindernisparcours, sluipend 123 piano, mijnen planten en werden de nodige vechtstechnieken 
aangeleerd. Na de platte rust hebben de rakkers dan een stad van klei gebouwd die tegelijkertijd 
werd bewapend met lucifers. Na het avondeten bracht de leiding het nodige vuurwerk aan in de 
stad en toen was het wachten op het donker. En dat wachten was het zeker waart, de hele 
kampplaats kwam naar onze prachtige spectakel kijken en ze hebben genoten. Na een 
oververdiend applaus kropen we zelfvoldaan in ons bedje en kijken we al uit naar de trektocht 
morgen! 
  



 

De Toppers  

Vandaag zijn de toppers er in gevlogen met enkele spelletjes in blinddoek. Allereerst hebben ze 
omgekeerd verstoppertje gespeeld, daarna nog Adam en Eva. Na de blinddoek spelletjes speelden 
ze ook nog even kiekeboe met behulp van een spiegel. Later speelden de Toppers in de duinen een 
spel met pingpong balletjes. De strijd was intents maar een winnaar is helaas niet uit de bus 
gekomen. Later ontdekten ze ook nog dat de band van de go-kart was vastgelopen. Gelukkig 
konden we snel een vervangwagen vastkrijgen. 's avonds hebben de Toppers nog morse signalen 
aan elkaar doorgegeven via een laserstraal. De straal werd met behulp van spiegels omgeleid tot 
bij de ontvanger. Daarna zochten ze hun bed op, want morgen gaan ze op trektocht met de go-
kart. 
 

 
 


