
Schotten der moedige Clans!! 

Wat goed dat jullie vandaag in heel Schotland hebben rondge-

keken naar de voorwerpen die wij hard nodig hebben om toch 

onze Highland Games te kunnen organiseren! En waarschijnlijk 

hebben jullie onderweg veel munten (=Schotse Ponden) kun-

nen verdienen. 

Gelukkig weten wij dat de voorwerpen toch niet heel ver weg 

zijn. En dat wij ze met de goede informatie vast kunnen vin-

den. 

Neem je Schotse Ponden vanavond mee naar de Pub ‘Black 

Sheep Inn’ om ze daar uit te geven aan informatie. Het eerste 

geld zul je waarschijnlijk kwijt zijn aan een kaart van ons land-

goed met een bijbehorende lijst. 

En waar kun je nu het beste opknappen na zo’n zware tocht 

door de Highlands? In de Black Sheep Inn natuurlijk! 

O, en vergeet niet de hints die je gekregen hebt te noteren en 

deze ook in je logboek te schrijven. 

Tot vanavond! 

MacLoch of Wolds-clan 

Het weer met Laoghaire MacKenzie 

Zoek je schapenvachtje maar op, want we bereiken van-

nacht weer Schotse temperaturen. 

Na een nacht vol kilte is het morgen gelukkig volop kilt 

weer. Goed voor rode wangen, die weer leuk kleuren 

met Schots rood haar. Schotse Schrokschotel 

Prijs: 5 jury punten 

Heerlijke Haggis 

Geldig tot: 09-04-2017 

Gratis bezorging op het landgoed!! 

Naam van organisatie 
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De grote Ponden show 

Zaterdagnacht Zondag 

  
3°C 21°C 

  

Oftewel alles wat de Snapchatscout van hiken zou moeten 
weten! 

Allereerst tellen doodlopende wegen alleen voor auto’s. Dit 
bewijs is gisteren al door het Hiketeam geleverd. Lopend 
kan je immers makkelijker door een sloot of greppel komen 
dan met een Opeltje. Zie de kampkrant van gisteren. 

Verder is de dijk altijd de kortste route naar het kampter-
rein. Dat je daardoor posten mist is wel vervelend voor de 
postbemanning. De Leiding van de Loche Nessies heeft de 
hele middag slechts 3 PaRoBa’s gezien. Wat een gemiste 
punten. 

De algemene regel, dat als je niet meer weet waar je bent je 
altijd terug moet naar de plek dat nog zeker goed zat, niet 
meer geldt als je op een andere post terecht komt omdat je 
zeker bent dat je goed bent gelopen. Met deze insteek loop 
je immers altijd goed. Gelukkig zijn jullie dan ook niet ver-
dwaald, maar ruimtelijk uitgedaagd vandaag. Zeker al die 
PaRoBa’s met Rode kilten schijnen daar last van te hebben.  

Gelukkig kunnen we wel trots zijn op onze kattenlief-
hebbende MacOwly’s. Hun tijdens de route verzonnen liedje 
heeft de eindpostbemanning zeker 3 minuten een awh-
momentje gegeven. 

Als jullie nog drop willen hebben kunnen jullie bij Isa dropjes 
halen. Roy heeft haar zoveel gegeven, dat ze het niet alle-
maal op kon krijgen! 

 

Succes met de Maaltijd! De Jury heeft al honger! 

Hike instructie 2.0 



Wat is er romantischer dan samen uitvallen bij de hike? Of samen wakker wor-

den op één kussen? Of samen bij de toiletten de kampstaf wakker houden? En 

daarna samen de toiletten schoon mogen maken? Of samen kussengevechten 

houden? Of elkaars kampterrein kuisen? Of samen je keuken opnieuw opbou-

wen (voor de derde keer)? Misschien zijn jullie toe aan een speeddate sessie. 

Waar je je toekomstige partner kan uitzoeken op kwaliteiten als, pionieren, 

tochttechnieken, WC’s schoonmaken etc. De dames van Nunspeet zijn er alle 6 

(waarvan 4 heel erg) aan toe. Inschrijven kan bij de kampkrant!  

Aan de andere kant van Roze schijnt een PL druk aan het serenaderen te zijn 

met zijn gitaar. Welke Schotse schone wil nou niet zo’n leuke Alexanderiaan. 

Ja, ook deze RSW zijn er weer een hoop lads en lassies, geraakt door de pijlen 

van Cupido.  

Vraag het Merida! 
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Jury nieuws 
Tijdens de hike hebben we weer gemeten, gewogen, gewikt, 

beoordeeld, bekeken, gekeken, verbaasd, verwonderd en 

soms verbijsterd (#hoedan). Wat ons allemaal al niet opviel 

tijdens het jureren van de counties: 

 Ook dit jaar heeft de jury weer hun buikjes rond kun-

nen eten met diverse omkooppogingen, glè bhlasta! 

 Bij thema denkt de jury aan: pittoreske kastelen, 

mooie lochs met hier en daar een Nessie, heel veel 

tartans en wapperende schapen. Niet aan afbrokke-

lende, eh… pittoreske keukens, schots en scheve ten-

ten en wapperende sjorringen. 

 Daarom een kleine quiz van de jury, voor 10 punten: 

wat is de naam van deze knoop (5 punten extra voor 

de Schotse naam): 

Wist je dat: 

 Zeeleeuwen een slecht geheugen hebben en niet graag hun kussen delen? 
 Smeuïge appelsap toch minder lekker is dan sappige pindakaas? 
 Er een oneindige file was bij de kabelbaan van post 2?  
 Drakendoders van afsnijden houden en in hun haast hun clanvlag verlie-

zen? 
 Schotse oma’s kussengevechten aanraden bij vastzittende schouders? 
 Er nog geen bingo is gevallen? 
 Zeeleeuwen tegenwoordig ook in uniform lopen (zie foto links?) 

2 Zeeleeuwen 


