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Aanmelden en Opbouwen

Seawood city
by night

Wisten jullie dat je een tent op 3 verschillende manieren kan opzetten? Uw
reporter niet. Maar goed dat de Blauwe Bonen dit gisteren even lieten zien!
Nadat ze zichzelf hadden ingecheckt en hun keuken hadden staan was er
even tijd voor discussie. Dat je een tent op meerdere manier kan gebruiken
laat Dennis van de Jan Wandelaar zien. Hij is al aan het slapen terwijl de
tent nog op de grond ligt. Dit tot grote ergernis van de rest van zijn PaRoBa,
die graag in de tent wil slapen.

Des
nachts,
als
de
kamprust
nedergedaald is, komt een ander
Seawood City tot leven.

Seawood City, Van uw reporter,

Op subkamp Blauw staan de winnaars van vorig jaar. Ze vinden dat winnen
best wel saai begint te worden en hopen dat ze dit jaar wat meer tegenstand
krijgen. Al die betreurde gezichten van de verliezers bij de prijsuitreiking
vinden ze maar zielig. Gelukkig loopt een van hun subkampstaf de hele tijd
in haar lekker warme onesie Cookiemonster pyjama om ze wat op te
vrolijken. Wat echter wel vervelend is, is dat als je aanhanger zo klein is dat
je alleen maar korte palen mee kunt nemen zoals de Cornelis Lely
overkwam. Hun buren wisten echter niet meer hoe hun keuken nu precies
gebouwd moest worden. Dit tot grote vreugde van de Prairiemeisjes.
Op subkamp Oranje wemelt het van de draaideurcriminelen, ook wel
klapdeurbandieten genoemd. Zeker ter hoogte van een lieve kleine vage
skippy koe houden zich enkele ongure Daltons op. Sowieso is Oranje een
behoorlijke beestenboel. Koeien, paarden en stieren, al dan niet van papiermaché.
Subkamp Roze heeft een probleem met klokkijken. Ze lopen allemaal op
een andere tijd, maar Boaz van de Kon Tiki gaat dat wel ff’’ fixen. Gelukkig
loopt de koffie wel op tijd door. Dat Roze een echt mannenbolwerk is, is wel
te merken aan het vele macho gedrag. Nokia telefoons zijn namelijk niet
veilig. Of ze scoutproof zijn moet nog verder getest worden.
Ook de jury had veel te kijken. Wist je dat je na 10 minuten al een calamiteit
kan krijgen? Dan is het niet verstandig om meteen al je calamiteitenkaart
kwijt te raken. Verder verliep de samenwerking prima. Sommige dames
hadden dat goed door en bleven lekker toekijken hoe hun ‘cowboys’ de
keuken aan het bouwen waren. Als je vroegtijdig klaar bent kan je gelukkig
je energie nog even kwijt door lekker te gaan honkballen met piopalen! Dat
wordt een interessante tussenstand!

Het weer!

De ratelslangen komen uit hun holen
waar ze overdag verstopt zijn en gaan
op zoek naar achtergebleven broodkorsten en paprikachips. De coyotes
laten zich samen horen door een
huilconcert aan te heffen. De cowboyscouts vallen meerstemmig in om
zodoende de volle maan te bezingen.
Als zij weer stilvallen is het enige geluid
wat we horen het volgende... "prrrtt".. Dit
geluid hoort niet bij een vaag dier van de
prairie, maar bij het openen van een
slaapzak ten behoeve van het
hoognodig legen van de blaas. Ook in
de nacht kan het bij onze spa 'de Natte
Zeil' best druk zijn.
Terwijl de cowboys genieten van hun
verdiende rust is er overigens altijd
iemand waakzaam. Nooit zal sheriff
Jack Daniels zijn plicht verzaken en hij
zal ook dan de boel scherp in de gaten
houden.
En als de zon dan eindelijk weer eens
'kiekeboe' doet over het randje van de
woestijn en de ranch-haan zijn schorre
gezang laat horen is het eindelijk
gedaan met de nacht en komen de
scouts weer fris uit hun tentjes
gekropen.
Klaar voor een nieuwe dag!

anbieding alleen geldig
in combinatie met de
andere aanbieding in de
krant van vrijdag.
Inleveren aterdag in het
logboek.

20 Punten

Voor vandaag voorspeld Clyde :
Vandaag is het goed weer voor
de Buffeljacht. Ik hoop maar dat
het gauw mag regenen, want
dat is beter voor de buffels!
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Scoren was nog
nooit o makkelijk!
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Vraag het Bonnie!

Na een druk fanatiek spel in het donker, waar veel
kaartjes zijn geruild, was er een lekker warm kampvuur
met chocolademelk. Tot onze grote verbazing droop
iedereen snel af richting kun tentje om daar nog even
kei en keihard te werken aan hun logboek. Morgenvroeg
is het immers weer vroeg dag!
De aanhangers hebben maar mazzel.
Die
hebben
een
lekker
rustige
parkeerplaats.

Tussenstand:
top 10
1. De Blauwe Bonen
2. Cowboys van
Madagascar
3. Haviken
4. De Goudscouts
5. Rodeodrivers
6. De Istarianen
7. Zschnorros
8. Arenden
9. De Prairiemeisjes

Prijsvraag:
Hebben jullie die lieve kleine
vage skippy koe gezien op
Subkamp Oranje? Het lieve
beestje heeft nog geen naam!
Weet je een lieve kleine leuke
vage naam voor dit lieve kleine
vage skippy koe beest? Lever
hem in bij de Subkampstaf van
Oranje, en maak kans op
dé h fdp

Programma
Z
d
08:00
08:45
09:30
10:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22.45
23:00

:

Nou het liep storm bij Bonnie
gisteren. Zoveel vragen opeens
in het rustige Seawood City.
Waar zullen we eens beginnen:
Ohja, bij Maaike! Wat kunnen
we over Maaike vertellen? Nou
het viel Bonnie op dat Maaike
nogal veel aandacht kreeg van
bepaalde
macho’s
erhm...
jongens. Meerdere blikken uit verschillende hoeken
dacht Bonnie zelfs te zien. Aandacht vragen kan best
lastig zijn. Hoe maak ik nu duidelijk dat ik niet als een
’lone poorsome kauwboy’ overkom maar als een
echte ‘Cowboy’. Hoe moet dat nu? Ten eerste zorg
je ervoor dat je gezien wordt. Dat kan op
verschillende manieren. Door bv je Nokia kapot te
gooien, of je grondzeil te plakken met ductape. Door
vaak ‘Yoh’ te roepen, of door je flitsende zonnebril op
je hoofd te dragen bij zonnig weer zodat je mooie
blauwe ogen beter uitkomen.
Kortom manieren genoeg. Zoveel zelfs dat misschien
de PL van de Blauwe Bonen er ook wat aan heeft.
Bonnie zag namelijk hier ook een aantal flinke
blikken richting ene Sanne gaan.
Bonnie adviseert wel om de tijd te nemen om iemand
het hof te maken. De RSW is namelijk wel 2 dagen
lang. Tijd genoeg dus. Hopelijk krijgen we niet op
zondagmorgen een echte Mexican Stand-off. Voor
de heren die niet weten wat een Mexican Stand-off
is, dat is zo’n duel met pistolen.
Maar ook binnen de medewerkers
spelen een aantal ‘issues’. Er zijn
namelijk
al
lippenstiftafdrukken
gesignaleerd op bepaalde wangen. Hoe
deze daar terecht zijn gekomen is voor
Bonnie nog een raadsel.

Foerage
PL/APL-overleg,
logboek terug
Dagopening.
Start Hike
Bereiden maaltijd
Beoordeling maaltijd
Subkampspel
Western Fair met
tentoonstelling
Logboek inleveren
Naar bed

Maar er hangt meer in de lucht. Ergens
tussen de Buffalo Trace Ranch en de
Sheriff’s Office hangt er een roze wolk.
En hiermee bedoelt Bonnie niet die
rooklucht van de Whisky stokerij. Maar
dit verhaal heeft krijgt nog een staartje.
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