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VAKANTIEVERSLAG 1986

Moet .je nu uitzien naar een vakantle die op zondagochtend zo
omstreeks kwart voor viJf begint?, vroeg ik me de
zaterdagavond hieraan voorafgaand af, tiidens het zetten van
het alarm op mlJn klokwekker op 4.15 uur des morgens. Wat
moeten ere in godsnaam in Erankrljk doen als het hier in
Hol land stralend mooi $reer ls? Genieten van het vrouwei i jk
schoon? (dat er overigens niet was) Jezelf afbeulen door in
een moordend tempo een heuvel op te buffelen? Je tanden
stukknarsen op een stuk stokbrood? Of misschien het
uitdragen van ie moeizaam bligebrachte kennis van de Franse
taal? ( je, tu, i I, el le, blere, nous, vous, vingt-deux, i ls,
el lee) Enf in, we houden he.t maar op Je bent wi ld en je Jongt
wat (of was het nu net andergom?! )
Wat we werkeliJk in de Vogezen in FrankriJk zochten, U leest
het al lemaal in het hiernavolgende verslag.

ZONDAG 29 JUNI 1986 REISDAG VAN CASTRICUM NAAR GUNSBACH

Zondagochtend vroeg zou dezE rowanvakantfe een aanvàng nemen, maar voor mi.kr
peraoontÈ begon deze vakantie de zaterdag ervoor al met o.a. het inpakken van
mi.rt rugzak, mezelf geastell.k voorberetdsn op hat vroege tijdstip van opstààn en
het beantwoorden van lastige vràgan van moedersllef "of ik me vooral goed zou
gedragen deze vakantle". Dan ben Je elndellJk klaar om je bed in te stappen,
paspoort, zakgald e.d. llggen klàar, brood lg gesmeerd, rugzak is ai eerder
opgehaald door Fred en S"brs, § wilt Je tanden gaàn poetsen, barstl tandenborstel
is al ingepakt, idem voor Je pyamà, maar .ia dle paar uurtJes dat je in bed ligt, kan
$ ook wel zonder. '
tuut tuut tuut tuut tuut tuut tuut tuut tuut tuut tuut tuut tuut tuut tuut tuut tuut
tuut.........dat was 1) een inbreker die zi"rr maat.b waarschuwt voor de politie 2)
mi.ft zus haar gleutelhanger 3) de pieper van m'n vader die bij de brandweer is, oÍ
4) miin klokwekker die kwart over vler sloeg en mii erààn probeerde te herinneren
dat ik zo'n halÍ uur later op het statlon te Castricum verwacht werd voor het
vertrek naar Frankrl"k.
We zullen hat maar op dat laatste houden. In een halÍ uur tijd wassen (zeep zit al
in rugzaH, haren kammen (kam en gel al lngepakt), tanden poetsen (shit, ook
tandenborstel en -pàsta ingepakt, rechterzlJvak meen ik) en je moeder (moeder al
ingepaK) dus ie vader proberen wi.ls te maken dat .)e toch wel 9raa9 zou wilien
hebben dat hij Je met de auto llefst voor kwart voor vijf op het station zal
afleveren.
Kwart voor vlJf op het statlon, ook dit had ik weer gered en zo te zien hraren er
meerderen die het vroege ttjdstip geen enkale belemmering hadden gevonden, zelfs
Zlggy was dit.iaar op ti}l, maar wle was er dan wel te laat? OJa, ene M. Kraag. Was
het nu een verkeerde interpretatle van de vertrektlJd (viif uur aanwezig, kwart
voor vIJf vertrek???!) of was het werkeli"k waar van dle patatpan? Hier bleek wel
weer dat het kwartlertJe uitlooptiil biJ de rowans van RA ?2 nog steeds een
"musttr ig.
Volgende bespreekgeval, Ik zal geen namen noemen', maar z.ijn zus heet Danielle
geloof ik. Hii was op tlJd an hlj was aanr+eztg, maar hier was 'dan ook alles mee
gezegd. Het ls natuurli.k wel een oplosslng, alg Je niet vroeg je bed uit wilt, ga je
gehroon helemaal niet'naar bad en feest .b gawoon de heie nacht door, slapen kan
tenslotte ook in het busje! Groot gett.khoor Harry, enne .b hebt een iekker zussie,
trouwens lenzen kun Je ook gerust langer dan dertlg uur inhouden.
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VAKANTIEVERSLAG 1986

Alles besproken wàt er te bespreken viel - buiten de jaarli.ks terugksrende
emotlonele taferelen met vaders en moederE biJ het àÍscheid nemen - maar daar
slaat U de Ronderons van vorig iaar maar op na. We zaten (en eentje lag er)
allemaal in de twee Toyo-busjes en de D-Kadett, klaar voor het vertrek.
Het was even na vijven, en daar ging de karavaan, uitgezwaaid door een stelletjÉ
schorem, naar later bleek onze ouders, wij vrij en zij blij.
Voorlopig ligt zowat iedereen nog half-stoned in de auto, echter een bandJe van
ZZ-top doet wonderen. Met een vaartJe van zo'n 100 km/uur reden we aI gnel
Nederland uit en Duitsland binnen, waar in de buurt van Oberhausen het eerstÉ
kopie koÍÍie genuttigd werd. zo'n stop hqudt .b dan onder het mom vàn r,èven 6en
bakkie doen", rnaàr in werkeli"il<heid komt het neer op "falre dodo & falre pipi,',
Snapt U dat trouwens, ie gaat enkel en alleen naar die toiletten om er wat te
brengen, en dan verlangen ze ook nog eens van Je dat je gaat betalen voor hetgeen
je notabene gebracht hebt. Stom he!
Met piayboys, Ílauwe rfioppët-1, moole autors op de derde ri.ilraan en nlet echt veel
voetenruimte in een der busies werd de reis zonder noeÍnenswaardige problemen
voortgezet. Om de twee uur pauze was een van de tevoren gemaakte afspraken en
zo zàten wii zo rond het middaguur wederom aan de kant van de weg een brood.b te
nassen. Broodies kaas wàren onder het ààngenàam warme zonnetje toeties
geworden, gelukkig mochten He ons nog verheugen over de luxe van een aantal
koelboxen, zodat onze dorstlessers nlet hetzelfde lot waren beschonken en
heerlijk koel bleven. (Daarom heet zo,n appàraat ook koelboxt)
Rengel, iengel, richting Mannheim en Freiburg, voor de grens met Frankrijk nog
even tanken, want dat scheelt echt een slok op een bomel.
Blijkbaar hebben wij erg betrouwbare koppies, want ook de Franse douanlers
lieten ons zonder problemen Frankri"k binàen. V/e hadden dan ook niets àan t&
geven, behoudens de bergen drop, vele rollen Hentos en andere holiandsa
lekkernijen. (oja en mijn moeder die ik meegesmokkeld had - zijvak linksonder van
m'n rugzak - orn als gàstarbeider ZONDER werkvergunning te fungeren voor het
poetsen van mrin schoenen, het stoppen van miJn sokken, het inruimen van mijn
rugzak, het smeren van miin brood, het afwassen van milr eetgerel, het spreiden
van mijn bedie c.q. slaapzak, de kleine was"bs tuEsendoor en bovenal om mij ,s
avonds lekker toe te dekken en een lekkere NACHTZOENT)
Frankriik was dus bereikt en onze eindbestemming, Gunsbach kon nlet vÈr meer
ziin" Echter de vraag was hoe er te komen? Geen probleem, Koos vraagt gewoon in
z'n beste Frans ààn een omaatJe, dat overtganE veel beter Duits spreekt:,,Zeg
wiiffie, wiis mij de Heg eens naar Gunsbach". Oma chartert haar familteleden in de
Seat Ibiza en deze blijven voor ons ri}jen tot onze plaats van beetemmlng, de
camptng in Gunsbach. Over vriendeli"l<heid en toeschietell&heid van de bevolking
hebben we tot nu toe zeker niet te klagen.
De camping te Gunsbach was niet echt de ideale camping ta noemen, ie kon Je er
wassen, naar de \{C gaan, gezellig wat drinken op het nlet al te grote teras, màar
dat was dan ook alles, Je voeten laten bungelen In een nabijgelegen riviertJe wa$
er n.iet bij, omdat je ze anders geel, groen oÍ paars terug kon verwachten in
verband met de even verderop gelegen wol-verffabrlek. De illusie deze vakantie
eindeliik eens de haringen van de tentjes recht te houden werd direct al (letterliJk
en figuurliih de grond ingeboord. Haringen prikken in een rotsgrond"ts valt nog
steeds niet mee. Dan het dorp"E Gunsbach zelf, ook dit stelde weinig voor: een
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kerk, 1 of 2 winkels, een dgopbak en het huls van Dr. A. Schweltzer. (zo doen wiJ
ook nog eens wat culturele kennls opll
Tia, en als ie het dorp"b bekeken hebt, de tenten etàan, de slaapzakken liggen In de
tenten en ie kunt "b het beste nlet verpozen ln de directe nabiheld van het
riviertje, dan àit er weinig anderg op om net voor het eten nog even een pintJe te
vàtten op het terras met een beperkt aantal gtoelen. En mammle, lk heb het weer
geprobeerd, màar een kwart llter cola kostte hler ongeveer net zo veel als drle
kwart liter bier, en dat klonk mlJ zo verleideli.k In de oren, dat mlh keuze toch
echt uitviel in het voordeel van het goudgele nat. Sorry mammle.....
Tegen achten was het tiid voor een kop champignonnensoep met uiteraard klontjes!
Voor de mensen die zulnig met hun brood waren omgesprongen was er de
mogelijkheid om hlermee de soep weg te spoelen, anderen moesten hun honger
stillen met de op het terràs verkrljgbare s.Eesburgers (waarvan het brood"b vaak
heter was dan het zich daartuEsan bevindende brok diepvrlesvleee).
Ook de rest vàn de avond werd gesleten op het terras btJ de camplng, wààr we zo
tegen elven vriendeliik doch drlngklend verzocht werden onze tenten op te gaàn
zoeken. De eerste dag zat er alweer op, de rels met eigen vervoer was goed
verlopen en hre Haren terechtgekomen in een zonovergoten Frankri"k. Dat het nog
maar iang zo màg blijven.....
Dan ga ik nu eindeli.lk ml.h tandenborstel eenÍt tevoorschilr toveren, want
gisteravond niet gepoetst en vanmorgen nlet, de schlmmel staat zo onderhand in
mijn bek, en met een frisse adem zeg ik ledereen WELTERUSTEN!

MAANDAG 30 JUNI 19S6 RUSTDAG DOORGEBRACHT AAN HET MEER TE
GERARDMER

beuhh.....euhh....euhh...Dlt wordt ,r."t. 
"rn 

dag mat koppihl Waarom alaap je nou
met open tent? Voor de alrcondltlonlng? Toch voortààn de tent maar dlcht, dan
wordt je tenminstE nlet js glaap(?)zak ultgebrand door de zon. Nu maar zo gnel
mogeliik ie bed uit zien ts komtsn en dan maar mtt wàter wakker zlan te worden..,.,
Dan is er Bten (ontblJt), dat deza kear als "goed" batlteld kan wordan. De ham was
nameli.)k bijna net zo dik als het broodJe!
Na het eten wàÍ, het de bedoellng om met de busJes, dle we nu nog tot onze
beschikking hadden, naar Gerardmer te rlJden. Gunsbach had ons welnig te bleden,
het Í^,as Hàrm en Gerardmer, dat bekendstaat àls een toeristisch oord, beschlkt
over een groot meer, de keuze was dus snel gemaakt.
Rijdend door de piaatsjes Munster en Soultzeren, ovr de Col de Ia Schlucht en
dwars door de Vogezen maakten we meteen op een àangename wijze kennis met de
- nàar het zich liet aanzien - schitterende omgeving. Toch wel hoog die Vogezen
(Les Vosges).
Eenmaal aangekomen in Gerardmer lag daar een enorm meer op ons te wachten,
heerlijk met deze tropische temperaturen ver boven het vriespunt (het gesmolten
asfalt maakte aanstalten het meer ln te stromen). Na vier pedalos (waterfiets)
-verhuurders te zijn gepasseard, vlnden we dan egn mool grasveldJe blha aan het
meer. Wat v{il je nog meer, cool-chlcks ln de burlrt, water van zo'n 20 graden
Celsius in overvloed, pedaloa, anslchtkaàrten en nlet te vergeten .F buurman die
ie rug even lekker inmasseert met nààr cocos rlakende zonnebrand.
Net goed en wel ingevet duik ie dan het meer ln, waarln je overigens moet bliJven
zwemmen, om mààr zo min mogeli"k ln aanraklng te komen met de nogal glibberlg
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aanvoelende bodem die zeker niet van kaartone ls. Ik persoonliJk krijg dan alti"U
van die nare gedachten over rioleringen en zo, gatvErdarrie, vies he.
Genoeg gezwommen en weer lekker llggen verbranden (of was het bruinen?) in het
gras. Wat is die zon toch heet he.
Vroeger dan ooit werden deze vakantie de kaarten richting Holland verstuurd, de
kaartenverkopers kregen een wàre stormloop van Rowans met nu al heimwee naar
pappie en mammie te verwerken. Wie weet de mafste kaart te vlnden en bovenal -
er wordt zowat een wedstri"irJ van gernaakt -
wie weet de grappigste tekst achterop de vaak niets met de omgeving van doen

hebbende kàarten te verzinnen. Hoogovens een kaart met enkel migt, de
verkennersieiding een pàar beste tieten, de dochter van Ome Toon een parkeerbon,
een romàntische kaart voor je vriendin en een keurige kaart voor thuis. "Hallo
marn, hier is alles goed, lekker warm" oÍ - en nu staat er hier een zonnetje, maar
die zit toch echt niet op het toetsenbord van miJrr computer - enÍin, het was hler
dus mooi weer. Zodanig mooi dat de keelties aardig droog begonnen te worden,
maar een nabijgelegen "snackbar" wlst daar wel raad mee. Ijs, blik.)es koel drinken
en snoepgoed gingen grif van de hand.
Na een broodje te hebben gegeten, werd voor ëen half uurtje een aantal
pedaaiboten gehuurd, helaas met de mededeling vooraf dat springen vanaf de
boten en met meer dan vier personen in een schuitJe varboden wàs. Net goed en
wel de haven uitgevaren kon je alweer rechtsomkeert maken, een half uur is toch
wel erg kort.
Terug op ons oude stekkie , was daar een fransman komen liggen, die net alg ong
Iag te kijken naar de voorbijlopende FF 1,60 (Rene, Je bent me uitleg versahuldigd,
want dit gaat mijn verstand te boven, afz.'Leon).
Zwemmen, zonnen, kaarten schrijven, varenr'de dag vliegt voorbij op deze manier
en het werd aiweer tijd om op terstappen. We waren echter niet eerder weg dàn
dat we bij de plaatselijke bevolking, die gezellig gezeten waren rond een
fonteintje, een aardig visitekaartje hadden achtergelaten. De zich niet van kwaad
bewuste Franse ouwetjes zagen hun rust in het praathuis grondig verstoord door
een stelletje rowans, die biJ hun pogingen om de fontein af te sluiten niet alleen
zelf nat werden.....
Genoeg gedold, de busjes weer in en terug naar de camping in Gunsbach. Onderweg
hiernaartoe waren de vergezichten zo mooi dat we wel moesten stoppen om o.a.
foto's te nemen en even te zwaaien richting Castricum. Eindeli& zijr we dan weer
terug op de camping, waar' vervolgens de uit ons elgen kikkerland"E meegezeulde
biikken doperwten, wortelen, ananas en piepere tot hapklare brokken verwerkt
werden. AIIes klaar? dan de boel deponeren ln twee-en-twintig mestlngs, vijftien
seconden op de kop af stilte voor het eten en tenslotte de boel naar blnnen
schuiven, om enkeie minuten later met een voldaan gevoel de lege mesting nàagt
je neer te zetten en zodra de kreet "afwaswater" valt hem weer op te pakken, een
spurt richting pan te nemen om aldaar te constateren dat er toch nog eenentwintlg
wachtenden voor je zijn. De hele etens-ceremonie beschreven in acht regels!
Een zwoele avond was het, die we doorbrachten op het campingterràsJe met eon
lekkere koele dronk. Morgen de eerste loopdag van deze vakantie, dus een beetie
bijtiids naar bed mag wel, of ik het doe is een tweede....
Er kwam geen regen, geen onweer en geen drinken meer op het terras, slaap
Iekke r.
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DINSDAG 1 JULI 1986 ONZE EERSTE LOOPDAG VAN GUNSBACH NAAR
SOULTZEREN

Veel te vroeg (hatÍ acht) kropen de 22 leden van RA 72 uit hun slaapzakkEn,
wreven de slaap uit hun ogen sn maaktan zlch klaar voor de tocht, Het ontbijt
bestond uit een torentJe brood, 33.3333333t1lt cI melk cn twea mokken thee. We
konden er weer een tiid"b tegenaèn en dat was nodlg ook, want vandaag kon het
buffelen, aÍzien, beulen, zwcten en wàt al nlet meer beglnnen. In Gunsbach werd
de plaatselijke supermarche nog evdn aangÈdaàn om de nodlge bliktss en
minipakies in te slaan. De voorraden waren klaarbllJ<ell.l« nlet afgestemd op uo'n
kudde jonge Hollanders, wënt het hraE al gauw nee-verkopen voor de oude
winkeltante.
Het meester Koos voorop met de kaart en de rest hand ln hand, In rljtjes van twee
erachteraan werden de eerste stappen gezet. Een brandende zon op .ts hoofd, een
leuke steile hel]ing en een rugzak van zo'n 15 l€ op .E schouders, een echte
rowanvakantie I

Ook vandaaE bleek wel weer dat we een goede keus hadden gemaakt met de
Vogezen, we bevonden ong ln een werkell.k schlttarende omgeving met constant
mooie vergezichten, mooie paden en bovenal lekker weer!
In de buurt van Soultzeren werd naast een hotellet.ts brood gesmeerd met onder
andere jam, sjem en j'aime, Voor degenen dia daar niet van hielden hadden we de
ia confiture gehaald bij het hotellet"b, waar overlgens ook de fles.tss met een
soort Spa Groen grif aftrek vonden. De honger wàs weer gesttld en we konden de
tocht weer vervolgen, lekker naar beneden denderen en dus fllnk blaren kwaken.
In Soultzeren aangekomen zetten we de rugzakken blj de kerk en kocht het team van
dienst een aantal pakken melk om de'eerste dorgt te lesgen. Tot vi"E uur hàdden
we de tiid om even lekker in het dorp rond te gtruinen, onderwlJl zouden Frsd en
S.brs op zoek gaàn nàar de burgemeester om een staanplaats voor de tentJes te
versieren, In een echte Eend (hahl, laat miJ niet lachen, Lrllie gaàn er wel op
achteruit zeg) kregen zij een gràtls rondJe slght-seelng door het dorpJe soultzeren
aangeboden, orn tenslotte bli een aardlg prikgrond,ts gelegen naast een bowling-
annex buurtcentrum terecht te komen. Onze glaapplaats voor dle nacht wag
geregeld I

En wat nu? Dopen mlsschlen? In het dorp stond een drlnkwaterbak ("eàu potable"
schiint drlnkwater te zi.lnr al hlelden anderen het op potentlewater) van 200x60x50
cm, uitermate geschikt om te gaan dopen dua. Ditmaal waren Hr. Dlrk van Heltan,
Bas Opgewind en Rene Baltus de slachtoffers
die stuk voor stuk in het i.lskoude water belanddan en zo hun Franse zwemdiploma
behaalden. Ik sprak daarnet vàn "glachtoÍÍers", maàr met deze hitte was het
eigenlljk een lust om in hat kocls t^ràtlr tc vardwtlrani vele sttnkrnde, zwatande
en gloeiende voeten zochten dan ook deza bak @r oF zoek naar vsrkgellng en om ze
te zuiveren van alle schlmmel- en andere Frangc kaaegoortàn. Wat een vulEalre
praat allemaal, echter het ls helaas nog allemaal waar eok.....
Op onze verkenningstocht door het dorp kwamen,we tenclotte ngg een "eplcerle"
tegen, voor de niet-Franssprekenden onder oni hter een vrlje vertallng bron:
h/olters Woordenboeken): winkeltje waàr Je lJs.bs, Harsen, Íleasan cola, flesgen
Spa Groen, flessen Spa Rood, drle/kwart llters bter, chocoladerepen, blikjes,
koekjes, maar ook 10 kS aardappelen, 8 blikken gperciebonen, 3,5 k9 gehaK, 2
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pàkjes boter, 2 eieren, 4 pakken saus en 2? Fruki dieetyoghurtpuddink.)es kan
halen, aldus de derde herziene druk van l./olters' Woordenboek Frans-Nederlands.
Het team van dienst deed hier 9eli"k z'n Inkopen (en dat kwam ongeveer neer op dehieraan voorafgaande vijf regels), wààrnà er koers werd gezet richting
bowlingcentrum om de tenties op te zetten en eten te koken. Met àpl.kerpistolen
zonden we de haringen de grond in, niet echt gezond voor haringen die Fransegrond. EnÍin ook de tentjes stonden weer, vraag niet hoe; we hebben acht tent.)es
op te zetten en een zee van ruimte wààr we ze kwljt kunnen, vijf van de acht
kruipen echter zo dicht mogeii.)k naàst elkaar, scheerlilren kan je net zo goed aan
elkaar knopen in piaats van met behulp van haringen ze de grond in te jassen, wllje je tent uitkruipen, kruip je de tent yan .le buurman binnen. l{e zullen maar
zeggen "gezellig he, zo lekker dicht bij elkaar allemaal,,, maar in werkelijkheid
denken we er heel anders over.....
We aten deze avond zo ongeveer de helft vàn de vertaling vàn het woord
"epicerie", dat is weer eens iets heel anders alg,,de oren van m,n hoofd,,die we
naar mijn moeders zeggen elke avond te eten kri.ben.
Heeft U trouwens we} eens vàn lama-water gehoord? Nee? Dan moet U toch eens
contàct opnemen met onze specialist op dat gebled S"bek Bloes, ik kan U
verzekeren dat er weinig droog blijft, en niet alleen ik, maar ieclereen heeft dlt
aan den lijve ondervondenl
Oia, mammie van Joep, heeft U de binnenkant van zi"i'r slaapzak al eens aàn een
nader onderzoek onderworpen, er is weinig voor nodig om te constateren dat er zo
ongeveer in het midden een gigantische vlek zit, en die ruikt bepaald niet naar
appelties! De ware geschiedenis onder vermeldlng van,'Joep & vlek,,te bevragenbij ae redactie van dit blad.
Genoeg onrust gezaaid, nu weer verder met het verslag, de avond, hoe brachten we
die biivoorbeeld door, Zeer rustig, in Soultzeren zelf viel weinig lol te beleven,
dus hebben we de avond bii de tenten gesleten met kaarten, tekenen op de weg oigewoon iekker zitten praten. Dit alles met Peppies, chips, Kronenburg bler en
coca*cola.
Na het tandenpoetsen (?) werd er nog even gebonkt (helaas geen vertaling in mi.in
Wolters Woordenboek) en bij Steef...tja het staat hier toch echt...werd...nee, dit is
te grof , wat moeten die brave lezertjes weI niet denken...
DE REDACTiE HEEFT ZOJUIST BESLOTEN DAT DE LAATSTE ZIN VAN DIT
VERSLAG, GEZiEN DE INHOUDELIJKE INHOUD NIET GEPLAATST KAN WORDEN.
We doen gewoon alsoÍ we slapen en niets gezien hebben.,.,.

WOENSDAG 2 JULI 1986 LOOPDAG VAN SOULTZEREN NAAR LE GASNEY

Na een korte nachtrust stonden we rond half zeven met een hoop moeite op, in een
Poging de ergste hitte van de dag te vermiiJen tljdens onze vandàag te houden
toch t.
Eerst de tenten afbreken en voor de tweede oÍ derde keer deze vakantie .E rugzak
herinpakken, waàrna er tFJee-en-twintig stereotorentJes brood op onze
hongerende maagjes stonden te wachten: brood.b plck-up, cassetteburger, hot
tuner dog, enz. Toen deze iapanese (dz"bppenies) installaties een plaatsje op de
bodem van onze magen hadden gevonden, begonnen we onder een nu al hete zon, de
tocht naar het vakantie-oord Le Gasney.
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Het eerste stukje was een elt.b; naar beneden denderen over een brok asfalt dat
zich bijna met onze rubberzolen begon te legeren (in ml"Fr Wolters Woordenboek
lees ik zoiuist dat "Iegeren" het sramensmelten van metalen ls, aangezlen rubber
nog steeds geen metaal is, gelleve U te lezen "samensmelten" In plaats van

Voor het tweede gedeelte van de tocht, het stl.bende gedeelte, hielden we Even
rust om een ieder op adem te Iaten komen en energle en moed te verzamelen voor
dit als "zwàar" bestempelde pad. Vochtvoorraden werden gekweekt, om het er
straks weer iekker uit te kunnen zweten, middels het nuttigen vàn blikÈs en
T"ir:lkkartonnetJes (althans de lnhoud ervan!) die eenmaal leeggeslurpt even
deskundig gekraakt of stukgeknald werden.
De verdere route was zeker de moelte waard: smalle paad.Ès met beekie§, rotsen,
omgevallen bomen, strelende brandnetelg, hagedlgsen, slangen, olifanten, etc. We
voeiden ons echt Rambo's bli het omhoog buffelen van deze bergrug.
Eenmaai boven aangekomen lag daar een groot, vlak plateau, waàrop zich enkele
huizen bevonden, een zelfbedleningsrestaurant met openbare tolletten, waarvàn
wij dankbaar gebruik wlsten te maken, Een grote parkeerplaats en... een
iiscotentie, dat ook terstond leeggcplunderd werd ln deze zlnderende hitte. Brood
werd gesmeerd, terwiii Fred en SJorg een plaats"b regelden. DIt was helemaal
schitterendl We konden onze tenten opslaan waar we maar wllden, àls het maar na
zeven uur 's avonds zou gebeuren.
Een hele middag hadden hre no!, voor ong, bEsloten werd om het - nàar het scheen
- vlakbii liggende Schiessrothrledmeer op te zoeken. Letterll"k zoeken, want het
viel niet mee om dit meertJe te bereiken. Halverwege splitste de groep zich in
tweeen, waarbii de ene groep goed ultkwam bij het meer en de andere strandde op
een alpenweide in de eeuwige gneeuw.i
Aan het eind van de middagrzaten allen toch weer biieen een biert.ts te nuttigan biJ
Beppies terrascorner, Toen alle glazen van dat gare caÍeetje zo een beet"ts buiten
stonden, werd het tiid om het avondeten klaar te gaan maken. Geen wtnkel te
vinden in cjit vakantie-oord, hetgeen gelul&ig voorzlen was; de elgenaar van de
"epicerie" uit het dorpje waar we de dag tevoren verbleven had zich bereid
verklaart om met de Turbo Renault 4 onze boodschappen voor vandaag in Le
Gasney af te leveren. Probeer dat maar eens kosteloos bii Albert Heyn te
versierenl
Soep vr:oraf, gla, aardappelen en alweer dle Fruki gesuikerde dieetyoghurt met
vruchtensmaak stond er vanavond op hat menu. Als .F nlet op de klontjes In de
soep, het zand en de beestJes ln de sla, de slasaus over 

"ts 
piepers in plaats van

over de sla en dd ius over de sla In plaats van de piepers lette, was het best een
lekkere maaltiJd. De honger wàll weer geetlld, en daar glng het tenslotts toch oml
Midden in het dorp, op een eerste-klas prlkgrondje werden vervolgens de tenten
ogeslagen. Velen lagen deze avond zëer vroeg ln bed, bahalve Robert
alias...alias,..alias.., die tn eerste instantle z'n tent nlet kon vinden en, eenmaàl
gevonden, een gekraakte tent moest constateren,
Vanmorgen was het half zeven, dlt omschreven wlJ als vroeg, morgenochtend zou,
als alles goed ging, om half vl"E het kamp al aÍgebroken worden, daarom nu gauw
een eind breiden aan dit verslag en gauw gaàn slapen, andars wordt het
morgenochtend niets.
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DONDERDAG 3 JULI 1986 LOOPDAG VAN LE GASNEY VIA COL DE LA
SCHLUCHT EN VANDAAR PER BUS VERDER
NAAR XONRUPT-LONGEMER

Oh, oh, wat voei ik me toch op vakantie, vroeger dan ooit moesten we er deze
ochtend uit, half vijf wel te verstaan. Slechts vijf a zes uurt.les hadden wij mogen
genieten vàn onze nachtrust, althans we hebben die uren in onze slaapzakken door
mogen brengen, want of een ieder ook werkelik geslapen heeft valt te betwijfelen.
Een boertie had het nodig gevonden om deze nacht een kudde koeien rond onze
tenten los te laten, nu is dat zo'n ramp nog niet, maar gooi deze herkauwende
viervoeters een bel om de nek, en de plaatselijke harmonie is geboren. Ooit een
koe horen grazen??? Nee??? Dan moet u toch gauw uw tent eens opslaan in Le
Gasney.
Overigens oonr dit alles stonden we wel op tijd naast ons bed, weliswaar de een
met een Hat ileter humeur dan de ander, maar verschil moet er blijven moet je
maar denkeni Anderhalf uur hadden we nodig om te eten, wassen en tenten aÍ te
breken, zodàt we tegen zessen onze tocht naar Col de Ia Schlucht kohden beginnen.
Waarom zo vroeg weg zult U zich afvragen, alles om madr voor
9.40 uur Col de la Schlucht te bereiken, omdat vàn hieruit de bus naar
Xonrupt-Longemer zou vertrekken (onze eindbestemming deze dag) en aangezien er
mààr thiee bussen gingen, een om 9.40 uur en de ander zo tegen vijven, hadden we
weinig keus.
Het was wederom een schitterende route die wij vandaag liepen, over smalle
paadies, langs diepe ravijnen en met mooie vergezichten, alleen jammer dat de tijd
zo aandrong, waardoor wii het hele pad in onze vijfde versnelling moesten lopen.
Zo nu en dan werd er even pauze gehouden om het gat tussen voorsten en
achtersten niet te groot te laten worden en als er af en toe nog iemand het raviir
in stort ook en op z'n gapende wond(ed een enorme pleister van onze
geiegenheids-EHBO-er S.M. (afkorting voor SadoMasochist of S-iors Molenaar)
behoeft, kunnen die pauzes nog wel eens lang gaan duren ook.
Koos, onze niet te evenaren kaartlezer, wàs bli.)kbaar bang dat we te vroeg in Col
de la Schlucht aankwamen, waàrdoor we een tweetal keren een extra stukje
Vogezen voorgeschotetd kregen. Zo dik zaten we echter niet in onze kostbare ti.kJ,
gevoig was dat er een aI rapper tempo ingezet werd en vooral nadat van achter
het sein "teugels los" werd gegeven, teneinde zoveel mogelijk.longens in de bus
van 9.40 uur te kri.igen, werd er plankgas doorgestoomd richting CoI de ia Schlucht.
Met uitgedroogde keeltjes en pap in de benen bereikten zestien hijgende,
steunende en kreunende jongetjes van RA 22 nog net op ti.id CoI de la Schlucht om
de bus naar Xonrupt-Longemer te pakken.
Tja, en die andere zes, die Haren toch echt te laat, rekken met instappen, betalen,
rugzakken inladen, het hielp allemaal niets, de bus reed gewoon weg zonder hun.
Even na tienen bereikten ook zii Coi de la Schlucht, ze hadden zich aI neergelegd
bii een iift richting Xonrupt-Longemer, maar een blik op de time-table bij de
bushalte leerde dat er ook om 12.15 uur een bus in die richting zou gaan. Dan baal
ie even, ben ie daar nu zo ontzettend vroeg je nest voor uitgekropen en heb je
daarvoor zo'n schitterende route in z,n vijf afgewerkt? Eeuwig zonde! Niet
getreurd, de tiid tot de volgende bus wordt nuttig besteed door eerst de dorst te
Iessen en vervo).gens de nabiigelegen rodelbaan eens nader te beki.lken. (Volgens
miin h/olters Woordenboek is "rodelen" het met een slee langs een helling naar
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beneden slijden.) En terwljl zestlen màn met rugzak door het dorpJe
Xonrupt-Longemer lopen naar het meer, omdat de bus ze een halte te ver heeft
afgezet, zoef lk met een vaartJe van zo'n 300 km/uur da rodelbaan af, onderweg
Steven z/n portemonnee - midden op de baan - tegenkomend. Even gaat het slaetJe
harder ais mij, en tot de dag van vandaag draag ik daar nog steeds de tekenen van
mee.
Om 12.15 uur pakken ook deze zes mengen de bus en enkele tientallen mlnuten latar
vindt de hergroepering plaats aan het meer van Xonrupt-Longemer. Dan staan we
nog màar net aan het begin van de mldddg, maar het Ig alsoÍ er al een hele dag om
is, zoveel als we vandaag al gedaan hebben. Brood werd Eesmeerd door de teams
van Fred Ka en Steven en hlerna werden Fred HcCan en Bas Bruschchchchke
gedoopt in het meer. Dopen wlj u in de naam van RA 72 en met name de
doopcommissie.... Gna gnà, lekker zElknatl
In de loop van de middag wordt de eveneens ààn het meer gelegen camping
opgezocht om aldaar de tentJes neer te zetten, morgen staat er nameli.k een
rustdag op het programma.
De rest van de mlddag werd rustlg gesleten àan -het meer, onder de douche of
zwalkend door het dorp"h Xonrupt-Longemer. Tegen de avond, tijdens het eten
koken krijgen we bezoek van de ouderg van Iír. B., dla op een camplng in de directe
omgeving van onze verbliJÍplaats vertoeven. Reóe had zich gelul*ig net Eewassen,
z'n hààr zat pico-bello, z'n tandjes waren gepoetst, zrn nagels wàren geknlpt, hij
droeg schone sokken en had net z'n vulle onderbroek verwisseld voor een schoon
exemplaar, ziir slaapzak lag net"bs gespreld ln een keurig opgeruimde tent en ook
zijn rugzak was netjes ingepakt, dus htJ kon met een gerusrt hart z,n vader en
moeder verwelkomen. Rene een lekkere zoen(?) en ona deel was een lekker ijsF.
(nog bedanktl) i
wat aten wij deze avond? Hete worst"bs als hoofdmoot, plepers en doperwten uit
blik erbii en yoghurt toe. De meningen llepen nogal ulteen, maar hre bevindeh ons
nog steeds niet in een hotel, dus het bll"Et eten wàt de pot schaft.
Blijkbaar í4às men ook niet helemaal tevredèn met de voorgeschotelde kwantlteit,
want 's avonds zo rond de klok vön tlenÉn werd er een bestelllng opgenomen voor
de hot-dog-tent c.q. vetschuur c.q. Bepplers Csrner. In ons beste Frans werd de
bestelling opgeschreven, maàr wat lE nu een hot-dog op zrn Fràns, een ,,chaud
chien" misschien?, dan de patàt, dlt was verkrl§baar tn "petltx, udemltr en ,,grand,,
verpakkingen. "Grand" niet aan te bevelen voor klelne màgen.
Dit was het wei zo'n beetJe voor deze dag, donderdag 3 .IJli t986, dle ,s ochtends
vroeg half viif. met koelebellen begon en 's avonds met hot-dogs, patat en
muggesteken aan het meer elndigde, een crg lange dag en ledereen was dan ook
wel aan z'n nachtrust toe.

VRIJDAG 4 JULI 1986 RUSTDAG AAN HET MEER VAN XONRUPT-
LONGEMER

Deze rustdag^werden we voor het eerst niet da tanten uitgebrand, wànt het was
halfbewolkt. Nadat het toiletgebouw gekeurd was en het ontbiJt genuttigd, glng
het overgrote deel van RA 72 naar het mear, Van het voornemen om het meer ln te
duiken leek in eerste instantle onder deze bewolkte hemel nlet veel te hmen,
maar He blevan als altill optimistisch, Stug met de blote bast in de wlnd zitten.
Het hielp! De zon kwam tevoorschl.h en de bewolktng brak, echter nlet voor lang,
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want we zaten nog maar net goed en wel in het water of de zon verdween alweer.
Op een paar gekken na vloog iedereen het water weer uit om er met het eerste het
beste zonnestraaitje weer in te duiken.
Voornaamste bezigheden aan dit meer waren pokeren, steigertest, dikke "bngatjeste water gooien, zwemmen, zonnen zonder zon en zonnebrillen opduiken.
Bij het meer lag de zoveelste Beppies'Corner met alweer als hoofdschotel
HOT-DOGS (hol stokbrood volgepropt met ketchup of mosterd en een oranje
worst je).
Voor degenen die na al die hot-dogs, bounty's, ralders en marsen nog honger
hadden werd brood klaargemaakt op een aanlegsteigert.b, voor het eerst met
choco-pasta.
's Middags werd verder een Telegraaf verslonden en een zwemwedstriJdJe naar
een mini-eilandie gehouden, deze mocht niet worden verbouwd of op andere wijze
met onze vandalistische inslag in aanraking komen, volgens zeggen i.v.m. de
ondiepte daar.
op een gegeven moment kwamen er zo'n zes opgeblazen banaanmensen
aangehuppeld, gevlogen of gezwommen, Badmutsen op, een stevig windje die deze
gele gevaarten een nog komischer aanblik gaf, een toeristische attractie erbij aan
het meer vandaagl Wat er al niet allemaal mogeli.lk Is met een simpel regenpak:
roadrunner op de aanlegsteiger, duiken, gebruiken als surÍzell, bescherming tegen
nattigheid en dat alies voor f 19,95 bij Volvo-Commandeur.
Rond een uur oÍ viif gingen de teams van dienst het eten klaarmaken en enige tijd
later werden twee-en-twintig mestings in korte tijd geleegd. Inhoud: rouwko(r)st,
aardappels, knakworst en Fruki pudding zonder koken, met klontjes en een hele
stoot emulgatoren, §maak- en kleurstoÍfen. Eet smakeli.lk!
Met een gefiipte Fransman werd een partijtje voetbal gespeeld voordat wederom
het terras van het overigens gesloten cafe van Beppie opgezocht werd. Spontaan
ontpopte zich hier een bierdopvuurwerk, plop, ploep, bob, pang, 4 meter, 6,?,9...
Eenmaal uitgespeeld werd net als de vorige avond de bestelllng voor de vetschuur
opgenomen, varierend van patat midi tot een hot dog avec double moutarde voor
ene Spoekie. De Franse patat smaakt naar oliebollen en de hot-dogs naar mosterd,
maar onze "honger" t+as weer gestild.
Niet al te iaat zochten wij onze teddyberen, knuffelkoni"inen en Joep zijn rubheren
eendje op. Al met al een rustige rustdag.

ASCONA OF RECORD???

Gisteravond hebben The Boys Jake, Elwood, Fred Mc en Maarten
twee cool chicks versierd, die ons 's avonds na het eten
uitnodigden voor een kip kerry bi.j hun op de camping. Na het
eten gingen we op pàd, maar op zoek naar de camping bleek
het na vier campings erg moel I iJk te vinden, maar toch
hadden we ge I uk , want p I otse I i ng zag,en $re de twee cool
chicks tennissen. Op het moment dat ze ons zagen holden ze
op ons af en zeiden dat ze naar hun tent zouden gaanr.waar
ook hun ouders zaten. Daar hebben vre genoten van een potje
bier bij het kampvuur. Na veel gepraat te hebben namen we
i nt i em af sche i d van Marj I on en Fenny en werden thu i s
gebracht in een te gekke Opel Ascona 1.6 Diesel van t597 cc.
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ZATERDAG 5 JULi 1986 LOOPDAG VAN XONRUPT-LONGEMER NAAR
LE VALTIN

Blockhead of n,iet, ook deze dag moest iedereen er biitliJs uit om zich gereed te
maken voor de voettocht naar Le Valtin. Niet bepaald snel werd het zo onderhand
bekende iijstje aÍgewerkt: waEsen, aankleden, tenten afbreken, rugzakken
volproppen, brood zagen, smeren en opeten, vlag hiisen en rugzakken opbinden.
Klaar? Dan vertrekken we!
Even moeilijk op gang komen alti.ts, maar als de trein eenmaal loopt, dan ziir we
ook binnen de kortste keren op de eindbestemming.
Moe konden we onmogeli.*< worden vandaag (dat waren we a1...) gezien het zeer
geringe aantal kilometers wat we vandaag voor de boeg hadden. Vergezeld van een
Frans lagere schoolklasje waar enkele lekkere mollige mokkelt"tss tussenzwterven
even een kwartiertje een heuvel oplopen, waarna.ts kaartlezer met de verheugende
mededeling komt dat we ong al op de helft van da tocht bevinden. Ult pure
noodzaak hebben we toen een pauze lngelast, niet echt nodig bleek wel. Er was
tenminste nog voldoende energle over om een Oosterschelde-dam in een beek.ts te
bouwen (deel 1 van "Hoe houd ik mih klnderen bezlg"), toen men vervolgens met
stenen begon te gooien ieek het ons toch zlnniger om die overdosis aan energle
opnieuw in het lopen te gaan steken.
Voort ging de Intercity richting Le Valtin dat zelfs uit twee afzonderll"ke dorp.ies
bestond. Net Bàkkum en Castricum, alleen hler heette het Le Grand Valtln, wat
zoals de naam al doet vermoeden veel en veel kleiner was dan het veel grotere La
Petit Valtin. Zo wordt onze Franse kennis ook nog eens bUgeschroefd. Goed
onthouden als je een grote pul bler wilt bestellen, fuist .)e leert het al' petit,
alleen dan met een extra "e" achter pëtit, want een biert"b ls vrouweli.X<. ENu gaan
ze het nog lekkerder vinden]
Nabij het kleine Le Grand Valtln werd een tweede pitstop gemaakt. Hierna was het
nog maar een klein stukje naar Le Bakkum. Daar aangekomen namen wij plaats -
voor zover dat ging - pp het terras van de plaatseli"tr(a boeg c.q. winkal, die geliJk
z'n weekomzet verdubbeld zag. Hler werd gelljk het middagmaal bereld' waarnà we
het gehucht eens àan een nader onderzoek glngen ondarwerpen; Al gauw kwamen
we terecht bij een evenement dat naàr de naàm "grasskleen" lulsterde,
wintersport in hartje zomer. Voorzien vàn rupsbandls met nopjes eronder
denderden die gekke Fransen de berg af, onder luid gelich van onder andere de
jongens van RA 72. Wat dit iulchen betreÍt, wli lieten ons meer horen alg er
iemand op z'n bek ging, terwiil het Franse publiek het meer kon waarderen als er
iemand na een val toch nog over de finish kwam. Kleln mentaliteitsverschil...
Ondertussen hadden Spoekie en Bert een prikgrondie weten los te peuteren bii het
opperhoofd van het dorp. Een kilometert.É.verderop konden we de tenten opzetten
in de directe nabijheid van een sklhotel en skikroeg. Het gras was ongeveer I tot 3

kontjes hoog (afhankeli.k van wie het kont"b is), en het barstte er van de
poinks / sprinkh anen.
De teams van dienst begonnen met het koken van het avondeten, waarbii vooral de

bloemkool zeer gelièfd was bij vliegen en mug§en. Desondanks toch een goede
maaltijd met jaJà, u raadt het al, Fruki puddinkJeE toe.
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Het skikroegie hield deze avond zijn deuren gesloten (heel verstandig), zodat wii
genoodzaakt waren ons vertier eiders te zoeken. Echt laat is het niet geworden
omdat een bewolkte lucht boven ons niet van plan was zi.ln lading nog lang vast te
houden, terwiji achter de bergen het naderende onweer al zichtbaar wa§. Ziggy en
Joep hebben die avond het weerbericht nog gezien op de Franse TV, maar ook dit
voorspeide niet veel goeds. !{e waren gewaarschuwd...

ZONDAG 6 JULi 1986 REGENACHTIGE DAG IN LE VALTIN, PER BUS
NAAR KAYSERSBERG SPORTHAL

Zeven uur. Een wekker ls niet nodig, want iedereen is wel wakker van de regen die
al de hele nacht aanhoudt, en die daarom vele rowans een korte nachtrust heeft
bezorgcl" Lekkende tentjes, natte slaapzakken, vochtig stokbrood, niet echt het
beeld van de ideale vakantie, maàr het zii zo.
Het is geen weer clm er uit te komen en zo denkt het team van dienst er voorlopig
sok over. Dan maar biijven liggen. Het regent nog steeds. Wat snurkt Guust toch.
Even later siaap ik weer, als ik na enkele minuten weer ontwaak regent het nog
steeds. Team van dienst maakt nog geen aànstalten om hun natte bedies te
verlaten. Leon komt voorbij zwemmen, open, spreid, s1uit, open, spreid, sluit...
Dan komt het hooÍd van Oekie buiten de tent, maar bliikbaar vindt ook hii het nog
te nat, want met dezelfde vaart trekt hii hem weer terug.
Eindeiijk om negen uur begint het kamp tot leven te komen, de regen valt wat
minder hevig op onze koppetjes neer en hopeli.lk houdt die nattigheid straks
heiemaal op. Inderdaad is het tien minuten later helemaal droog, maar voor hoe
lang ?
Zo snel mogeliik worden de tenten leeggeh'aald en de spullen naar droger oorden
gebracht. Een aÍdakje bij een naburig huis leent zich hier uitstekend voor.
Opnieuw begint het te hozen, om moedeloos van te worden'
In een schuurtje aan de overkant wordt het eten klaargemaakt, de regen tikt
gestaàg door. Lopen is welhaast onmogeli"k vandaag, niet alleen gezien het weer,
maar ook gezien de iichamelijke gesteldheid van the boys. Een stellet.le wrakken
zijn het na zo'n korte nachtrust. Fred, Siors en SteÍ hadden dit bliikbaar ook door,
wànt zij voerden een gesprek op hoog niveau ergens ln een donker hoekie van het
schuurtje. Eenmaal uitgesmoesd werd ons hun beslissing medegedeeld: ze zouden
de busjes 9ààn halén en uitkiken naar een plaatsJe op een camping in
waarschijnlijk Kaysersberg. Hier kon iedereen zich uiteraard wel in vinden, al was
het wel jammer dat we de voor vandaag uitgestippelde route niet konden iopen,
want het had ongetwijfeld de mooiste route van de vakantie geweest. Het was niet
anders. Overigens het regende nog steeds, gelukkig had het skihotel onderhand
zijn deuren geopend en konden we hier lekker bi.)komen onder het genot vàn een
lekkere bak koffie.
Ook de rest vàn de ochtend werd gesleten in dit tentie, weinig keus, het was oÍ 9a
buiten even een rondje lopen door de regen oÍ bestel nog wat. Dat laatste
gebeurde dan ook veelvuldig,..
AIs de tentjes nou droog zouden worden, zouden we toch naar Kaysersberg gaan,

anders bleven we in Le Valtin staan, de busjes zouden dan de oplossing ziin voor
de Iekkende tentjes. Zo tegen half twee probeerden Oekie, Bert en Klef naar de

busjes te komen met een Audi Suattro: inhalen als het eigenli.lk niet kan, 140 in de

bebouwde kom en nog meer van zulke stunt.les. Wii bleven allemaal in Le Valtin
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hangen, pokeren, klaverjassen, eenentwlntigen en toen het weer wat begon op te
klaren Leegwatertie spelen, dl"k.bs bouwen. Onder supervigie van Koos the Nlce
werd een groot diikenstelsel aangelegd (Hoe houd ik mlh klnderen bezig, deet II).
Het was nu echt helemaal droog en zelÍg de zon waagde ztch af en toe achter de
wolken vàndaan, zo droogden de tentJes tenmlnste een beet.ts. Tegen half vler ,s
middags werd er toch nog even brood gesmeerd, omdat de Ralders en Marsen in
het cafeetie onderhand ultverkocht waren en we toch nog honger hadden. Zo
omstreeks deze ti.)d kwamen ook de chauÍfeurg terug met hun vervoermiddelen en
zeer goed nieuwsl ze hadden het voor elkaar weten te kri.Een een sporthal te
charteren voor de komende nacht. Geweldig!
Alles werd zo snel mogeli"[< ingepakt om naar de sporthal ln Kaysersberg te gaan,
l"làar we dan ook binnen drie kwartler aanwezlg waren. Dit was werkeli"l< helemaal
te gek, een dak boven je hoofd, Iuxe wcrs, lekkere douches, genoeg plaats om de
tent.Ies even uit te hangen, rulme slaapgelegenhEid op de trlbune, een
vi jf xxxxx-aangele ge nheid t
Team van dienst begon de noodmaalttjd klaar te maken. Lekker he? Alsof we nog
niet genoeg Hater hadden gehad vandaag begon het tillens het koken wederom te
regenen, geen nood, wli zaten tenslotte droog! Na het eten, dat nlet lekker t+aE en
khrantitatief ook ai niet overhleld, gingen we het dorp In. Via de noodultgang
konden we naar binnen en naàr buiten, Afgesproken was dat we stll terug zouden
komen.
Het dorp is erg leuk: vakwerkhuizen. Het kroegje werd pas leuk toen tante Bep
wist dat we uit Nederland kwamen(?), HaIf twaalÍ werd de sporthàl opgezocht, het
h,as er een grote groeps-orgle, maàr wel gezellig. pas toen our big leaders
terugkwamen werd het stii en viel ledereen ln een diepe slaap.

HET ETEN TIJDEN§ ONS KAMP

wat aten wij, hoe aten r,rlJ, $raarmee aten wiJ, vranneer atenwiJ, hoeveel aten wlJ, aten wiJ goede, kortom dlt stukJegaat over het eten tlJdens deze vakantle, want eten bereidenvoor twee-en-twintig personen lE toch een gebeuren apart.
Al lereerst het ontbijt:
Benodi gdheden; zes van die maffe franse stokbroden,
anderhal f pakje boter, een pot Jam, een pakkie kaag,twee*en-twintis plakken ham en een pot chocopasta.
Na enig smeren van de twee teams van dienst ontstaan er naverloop van tijO twee-en-twlntig stapeltJes brood van elkza'n zes sneetjes. uiteraard wordt het broodJe jam ergens inhet mi dden ge I egd, zodat broodjes ham met Jam geen
uitzondering zijn.
ïnmiddels zijn er ook twee pannen thee gezet,, goed voor zolnvijftig kopJes thee en worden er acht pakken melk
opengebroken, voor elk team een.
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Het middageten oftewel de lunch is ongeveer precles
hetzelfde, al leen worden er dan acht broden aangesneden en
ontbreekt de thee en de melk. Het lunchtijdstip valt meestal
samen met onze voettocht en aangezien bakkers en kruldeniers
schaars zijn in de jungle van de Vogezen wordt brood en
beleg dan ook meegenomen in de rugzakken, wat meestal al
half aangegeten broden met zich meebrengt.
Ook komt het voor dat we mldden in een dorp een zeiltje
u i tspre i den temi dden van de hondepoep en andere
onhygienische toestanden, om' daarop onze broodmaal tiJd te
bereiden. Het smaakt er niet minder om!

Tenslotte het avondeten, een verhaal apart!
Laten we beginnen met de ingredienten van een gemiddelde
maaltijd: 10 kg aardappels, I grote blikken groente of iets
vererel ijkbaars, 3,5 kg gehakt of 22 knakworsten, 3 tot 5
pakjes saus om het geheel een beetje soepel naar binnen te
kunnen werken en als toetje 22 van die overheerl i jke Danone./
Fruki puddinkjes.
In twee grote dozen wordt dit meestal door de teams van
dienst naar de tenten gezeuld. Daar begon dan het werk:
aardappe I s sch i I I en, groente vrassen, ptrimussen opstoken,
mestings verzamelen, de hele rotzooi in pannen kieperen, aan
de kook brengen en kokende houden. Zie maar eens op vier
pri.mussen, die het niet altijd even goed doen, met een
beperkt arsenaal aan pannen, vobr twee-en-twintig hongerlge
magen een stevige maaltijd te bereiden. Ik kan U verzekeren,
dat dat niet altijd meevalt!
Na zo'n anderhalf uur worden de twee-en-twintig mestings dan
afgevuid, waarna we (na een halve minuut stilte in acht te
hebben genomen) kunnen aanvallen. Binnen de kortste keren is
ie levenswerk op, al of niet vergezeld van opmerkingen als
" team van dienst, honger" , "beestjes in de gla" , ',de piepers
zijn niet gÍaar", "niet te vreten" err meer van die ondankbare
woorden.
Vervolgens wordt er aÍgewassen, alle mestings in een pan
terwijl pannen e,d. in een andere pan afgewassen worden. 0f
de boel ook werkel ijk schoon rrordt van deze afwasbeurt, daar
kan ie je vraagtekens bij plaatsen.

Hoewel het vakantieverslag dit niet al tijd doet vermoeden,
was het eten dit kamp zovrel kwal itatief als kwantitatief
goed tot zeer goed te noemen. Uit eten en galgemaal bleven
uiteraard topscorers, maar ook de rest was best te pruimen!
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HAANDAG ? JULI 1986 RUSTDAG IN KAYSERSBERG, DOOPDAG IN
RIOUEWIHR

Dat was event"bs heel anders wakker worden vandaag. Werden we gisteren nog
wreed uit onze slaap gehaald door een hevlg noodweer, vandaag Haren we ons bed
niet uit te rammen, zo lekker als het daar in dle gporthal lag.
Deze dag zou volgens het herzlene programmà een rustdàg worden, hoe we hem in
gingen vullen moest nog even bekeken worden. Het plan werd geopperd om het in
de Elzas gëlegen wihdorpje Riquewihr met een bezoek te vereren. We hadden
lmmers de busJes weer tot onze beschil&lng, dus de afstand vormde geen enkel
beletsel.
We reden erheen onder het mom van "we gaan eens even een wijnkelder van binnen
bekl"lcn", maar eenmaal in Riquewihr was er welnlg wijnkelder te bekennen en als
er aI een was werd de deur voor ong neus gesloten. De hollandse mentaliteit wàs
hun bli"t<baar nlet onbekend gebleven:"Kalke en niks kope" was immers ook ons
devies.
Het met name ult vakwerkhuizen begtaande dorp.le werd verder doorkruisd; het
lukte ons om tussen de vele gouvenier-shops In dit plttoreske dorpje ook nog een
mugeum op te sporen, en wel een PTT-muEeum. !{e zi.Fr er nog binnen geweest ook,
meer omdat het gratis toegankell.k was, dan dat we overliepen van enthousiasme
om de getoonde collectle, beEtaande uit postzegels, te aanschouwen. Een buiten
opgeEtelde postkoets ult vervlogen tlJden trok meer beiangsteiiing. Bij gebrek aan
Paarden hebben we er o.a. de teckels even voorgezet, màar ook zij slaagden er niet
in het gevàarte aan het rollen te kri§en.
Rlquewihr zou het dorp zijlr van de wlh, voor ons echter werd het "het dorp van de
doopbalC'. Midden in de drukdoor toerlstgn bevolkte hoofdstraat van het dorp, die
we voor het gemak màar even Dorpsstraat noemen, of zo Li wilt op z'n Frans Rue
du Village (omdat dit alti"kl van dle prettige gedachten oproept) stond een enorme
Mimo of zo U wilt op z'n Hollands "doopbalC'. Nu wll de traditie dat jongens die
voor het eerst met RA 72 op stap gaan al of niet vrijwtllig in een liefst zo koud
mogeli"ke bak met water sprlngen.
In de Dorpsstraat stond dug zo'n bak, hoe groot hij was ik weet het niet, in ieder
geval diep was hii wel. lrrre hebben Ben als pellEtok gebruikt en aangezien zijn nog
steeds niet geknlpte haardos nog net boven het wateropperviak uitkwam, moet de
bak za om en nablj de twee meter diep zi.h geweest. Mocht u ook nog
gelnteresseerd zl.Ft in de ömtrek en oppervlaKe van de bak, dan gebruikt U
respectleveli"k de formules 2plR en plRkrradraat, waarbij pi=3,14nog wat. Tot
zover het educatleve deel, dan gàan we nu over tot de doop. Achtereenvolgens
Jemmy, Jemmy, Maurlts, Geep, Maarten en tenslotte Maarten werden met enige
hulp van ons naàr het koude, maar bovenal natte water begeteid. Ziet U ook enkele
namen dubbel staan? Zi.Ir het alleen dle van Maarten en Jemmy, dan klopt het, die
schenen nameli.k nogal videogeniek te zijr. Ziet U ook de andere namen dubbel
staàn, dan moet U contact opnemen met de opticlen.
Dit alles gebeurde onder het toeziend oog en tot grote hilariteit van een enorme
mengenmasEa, die zich inmiddels gewapend met vldeocamera's, filmcamera's en
fototoestellen rond de bak had verzameld. Gelnlg joh!
Onza liist met dopelingen was nu wel heel erg geslonken en alleen de naam van
Robert Di.kman pri.Í<te nog bovenaan. Voor hem hadden we echter nog een hele
leuke doop ln petto.. (Nee, niet bij Funadama) Om de zojuist gedoopten geen
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ernstige zlektes ais AIDS of weet ik veel op te iaten lopen, werd de terugtochtrichting busjes aanvaard, 80 vervolgens naàr ons super-de-luxe
opvang-kindertehuis in Kaysersberg. Of toch niet?
SteÍ met aan boord camera-man Fred Kroone raast opeens het Toyo-busje van
Sjors voorbij, Sjors pàkt een afslag te vroeg. Of is dit ook met voorbedachte
rade??? Het begint er wel verdomd veel op te li.ken als zowel Fred als S.brs hun
busies parkeren naast de fontein in Kaysersberg, in alweer zo,n drukke Rue du
Viliage, He, wat doet Fred K. daar met z'n filmcamera. En waarom pakken Leon en
Dirk mii opeens vast, denkt R.D. op dat moment. Waarom loopt Rob zo hard naar
onze autodeur toe? Ai, wat ben ik opeens nat, wat? M,n kop onder? Vooruit dan.
Uitgezwaaid door de goudvissen stapte Robbert tenslotte als een verzopen kat uit
de DClOPbak.
Nu pas recien He naar ons x * x * x sterren hotel in Kaysersberg. Terwijl de
stinkende, bemodderde, zeiknatte en rillende kortebaanzwemmers met voorkeur
voor dorpsfontetnen de douche opzochten, deden S.lors en Koos een poging om een
pàn soep te koken. Heiaas maar misschien wel gelukkig heeft alleen Sjars zijn voet
de soep mogen proeven. (Een klont, al klont) "Per ongeluk omgestotenr,, maar bijhet zien van al die klonten zou ie haast denken dat het expres gedaan werd.
Tomatensoep met zelfmoordneigingen.....
Na dit alies werd nog even het centrum van Kaysersberg bekeken, tot half zes toen
we onder het genot vàn een regenbuitie weer terugliepen richting sporthal omvoor het eten ncrg even lekker te kunnen douchen. Want lekker was dat zekerlHeerilik galmen, polonaises lopen, etc. in de catacorÍiben van de sporthal. Zoverschenen we a}lemaa} schoon aan de eettafel, waarop ditmaal een karigemaaltijd werd geserveerd. Je moest wel grg diep in je mesting tàsten om te
kunnen constateren dat er ergens in een verscholen hoekje eàn Hein hoopje
macaroni iag' Niet getreurd, een mok appelmoes en een Fruki puddinkje toe maken
veel 9oed.....
Bii een restaurant werd 's avonds koffie gedronken, waàrna ieder zijn eigerr wegging, om tegen elven - als ware het afgesproken - toch weer allemaal in hetzeifde
cafeetje terecht te komen. Nu echter met een heel wat vollere màag.....
Jammer voor Leon z'n portemonnee, maar om twaalf uur des nachts zàten we nog
steeds met welgeteld negentien van de ?? leden die RA ?2 rl[< is in dat cafeetje,
En laat die arme jongen nu net jarig zijn op de achtste van de zevende. Uit volleborst werd gezongen, nu moest het rondje wel komen. (Eerder zouden we niet
weggaan) De negentien consumpties kwamen er en werden nog even snel naar
binnen gewerkt, want we mogen dan wel een goede klant zi.h, majr ookdit cafeetje
had eigenliik al om middernacht moeten sluiten. Een poging een fransman nog eenrondje te laten rlokken liep helaas op niets uit en zo werd besloten om onzecomfortabele tribune op te gaan zoeken. Na'niet geheel zonder kabaat de
terugtocht afgewerkt te hebben gingen we tenslotte muisstil de sporthal binnen.
Het was laat genoeg om te gaan slapen, dat deden wij dan ook. Tot morgen, bis
morgen, a demainl

DINSDAG B JULI 1986 LOOPDAG VAN KAYSERSBERG VIA RIQUEI{IHR
EN HUNAWIIJR NAAR RIBEAUVILLE

Vandaag moesten we helaas ons vijfstemenverblijf in Kaysersberg alweer
veriaten. Na vanaÍ zondagmiddag in een enorme luxe geleefd te hebben met
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douches, telefoon en wat het belangrijkste was, een dak boven ons hoofd,
verruilden we de weelde van de sporthal voor het simpele trekkersbestaan met
blaren, zi4are rugzakken en veel te kleine tantjes.
De sporthal was echter niet eerder van ons af dan dat we voor een laatste maal
àangenaàm kennis hadden gemaakt met de warme douches, ditmaal geen
polonaises, wel weer serenadeg. De langslapers werden hun bed uitgezongen! Na
het eten werd de hal teruggebracht in de staat waarin we haar twee dagen terug
hadden aangetroffen. (wat 22 i:ngens in twee dagen al niet aan kunnen richtent)
Met weemoed verlieten wij tenslotte dlt klasse-hotel, met dank aan de gemeente
Kaysersberg.
Het }open was weer begonnen, meteen werd al een flinke helling genomen, dit
alles onder niet echt ideale weersomstandigheden, (Het is nu trouwens zeer mooi
weer, Rene zegt geen zin meer te hebben in het schrijven van het verslag, in
werkelijkheid zijn z'n gedachten bij the beach)
In Riquewihr (een naam die mii wel bekend in de oren klinkt) werd brood gesmeerd
onder het toeziend oog van de vele toeristen, die ook hun heil hadden gezocht indit pittoreske wijndorple. Tevergeefs zochten zij in hun
Michelin-toeristische*9ids naar deze bezlenswaardigheid in Riquewihr. Misschien
onder de T van "twee*en-twintig i:ngens, de B van,,brood gmeren,,anders, nee
hoor, het kwam er toch echt niet in voor.
Na Riquewihr was het volgende dorp.le wàt we aandeden Hunawihr, aanvankelijk
zou dit onze eindbestemming voor deze dag zij'r, maar het dorpje had ons niet echt
veel te bieden, zodat we maar doorliepen naàr Ribeàuvi1le, een iets groter, 2 km
verder gelegen wijndorpje. Lopend door de uitgestrekte wijnvelden was ook
Ribeauville snel bereikt.
Ons vakantiebudget was zodanig dat Èe zelfs op een normale loopdag als vandaag
onze tenties konden opslaan op een heuze camping met WC, douche, wasbakken en
220 Vott voor de scheerapparaten. Nu wag dat dan ook alles wat deze camping ons
te bieden had, want het plekje waar wij later op de middag onze tent.)es mochten
opslaan was niet echt om U tegen te zeggen. Zo veel mogeli.lk tentJes op een zo
klein mogelijk stukje grond, met een druk bereden autobaan voor de deur, zodat ook
de scheerlijnen drastisch ingekort moesten worden.
Voor de avond werd het centrum van Ribeauvllle nog even doorlopen. Een
gezellige straat, druk bezocht door'vooral een hoop hollandse toeristen.
Zes uur zouden we terug zi.,n op de camplng om o.à. de tentjes nog op te zetten en
eten te koken. Over het eten zal ik niet veel zeggen, dan weet U waarschijtliJk wet
hoe laat het is.... Helmaal goed, het was twaalf over acht, dus tijd om in
gemeenschap (enjoy the group) een kop.É koffie te gaan drinken. Koffie die ri.ip was
om achter de rododendrong geflikkerd te worden, of in de plantenbak naast me.
!y'at erna kwam was lekkerder.
Na eniEe tiid werd besloten om maar eens te gaan verkassen. Stet verhuizingen
kwam voorrijden en leverde ons af bij een tentje waar een .iuke-box aanwezig was
en patat verkrijgbaar.
Om te beginnen werden er dertien borden friet besteld, voorzien van een ruime
hoeveelheid saus (nu weet U dus geli.)k hoe goed of slecht het eten vandaag was
geweest), een hapje, een'drankle, het feest wàs weer compleet.
Maar er is een tiid van komen en er is een tiiJ van blijven en er is een tijd van
naar de WC gaan, en er is een tijd dat .)e patat eet, maar er is ook een tiiJ dat je
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wel saus bij je pàtat wiit, dan vraàg ie erom en je kri.igt het ook nog. we gingen
dus. (uitdrukking)
Van de camping weet ik alleen nog dat ik dwars door een plas modder bengebanjerd. 's Nachts hebben we geslapen.

,WOENSDAG 9 JULI 198ó LOOPDAG VAN RIBEAUVILLE NAAR
THAN NE NKIRCH

Juist ja: volgens pian ging de wekker om negen uur, maar ja, u kent ons wel,voordat we wakker waren was het inmiddels aI ruim over negenen. Tijd om even opte tutten in dat kieffe toilethok. De tearns van dienst hadden inmiddels broodgesmeerd en beiegd, zodat we konden aanvallen. Pas rond een uur "of elf was
ledereen gereed voor het vertrek.
De route leioi.Je ailereerst iangs de COOp
kochten (lk tstoik met een rugzak).

waar de meesten blik.)es en minipakjes

Het eerste deel van de tocht werd eventies op z'n rowans afgewerkt: met de
koperen ploert boven ons - deze was terug van vakantie - lekker zwetend omhoogbuffeien. Na zo'n 300 meter flink stijgen doemden voor ons de restanten van ietswàt vroeger ooj.t een mooi, groot kasteel moet zi.)n geweest op. Spontaan werdende rugzakken afgeworpen en gingen de meesten Ivanhoe spelen of de ZwarteRidder, terwiil Koos zich meer thuisvoelde als breiende jonkvrouw. De grootste
toren Hàs nog geheel intact (met beton) en werd ook meteen bestegen. Boven opdeze toren stond iets v"/àt oolt een vlaggestokhouder moet zi.in geweest. Meteenrees dan ook het idee om bovenop de toren de rowanviag te hijseÀ. Enige minutenlater wapperde deze dan ook daar, maar vraag niet hoe.
Toen een ieder z'n broodnodige "rust" haà gehad, vertrokken we richting het
hoogste punt van deze loopdag. Dit was kasteel Ribeaupiere oftewel Wancla deelIII {?), echter voor r^le daar waren moest er nog wel zo'n honderd meter gestegen
worden. Eenmaai aangekomen bii !{anda deel III werd boven op het uitkijktorentJe
brood gesmeerd. Het een Iekker warm zonnet.!e leek het net Bakkum Beach aan Zee.
Na het nuttigen van de middagmaaltiid werd koers gezet richting Tadderkerk. Derest van de tocht was zogezegd een "koekie", Iekker oÍnlaag denderen/ rollen/stuiteren.
In Thannenkirch aangekomen "gingen de meesten"(inmiddels een echte cliche-zin)
de COOP plunderen: bananen, vleeswaren en slagroom voor Jemmy. Robert had
nogai wat rnoeite rnet de deur, gewoon duwen Robert, poussEzl
onze li.iders hadden tensiotte een prikgrondje weten te vinden bij dehoutsnijdende burgemeester. Het terrein lag aan de andere kant van het zeer
kleine dorpje en verdiende als prikgrondje minstens een B, dus de tenten stonden
zo.
Het avondeten was voor de zoveelste keer weer eens verpest door die achteiijke
doperwten, maar werd weer opgewaardeerd door de stickvissen. Na een
afwasborstelgevecht gingen we even kijken in wat voor gehucht we ons eigenlijk
bevonden. Bii het eerste het beste terrasje gingen we even lekker zitten voor een
bakje koffie en enkele biertjes. Hierna volgde een lange kroegentocht, maar dan
wel zonder kroegen.
in een superchique hotel, waar de bediening a Ia Mai-Tai of Miami-vice was
dronken wij onze laatste consumptie.
In de tent wensten wij elkaar nog even een goede nacht wat wel nodig r4às.....
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DONDERDAG 10 JULI 1986 LAATSTE LOOPDAG VAN THANNENKIRCH
NAAR KINTZHEIM, HET DE AUTO'S NAAR
COLMAR

Veel te vroeg, zo omstreeks zeven uur moasten hre aI opstaan voor een lange dag
met een erg vol prograrnmà: een eind.)e lopen naar het geheel in oude stijl
herbouwde kasteei Haut*Koeuningsbourg, vervolgens afdalen naar een vogeishow
nabii het plaatsie Kintzheim en na dit alles gehad te hebben de busjes ophalen en
een camping opzoeken in Colmar. Het had het progràmma van twee dagen kunnen
zijn I

Het was dus haasten met brood smeren, tenten pakken en rugzakken opbinden. In
een miezerig regenbuitje vertrokken we al of niet voorzien van regenkledij richting
het kasteej, dat van Thannenkirch af al zichtbaar was. Het leek echter dichterbij
dan het werkelijk was, !.,ànt we hebben toch zeker een goede twee uur gelopen voor
we er waren. Het lopen werd geleid door sergeant Baltus en Theissling (He Bept *
De Niis... doorlopenl - Drie weken zwaarl, enz.) Via een continu sti.lgend traject
over alweer schitterende paden werd het imposante Haut-koeuningsbourg bereikt.
Vanaf deze hoogte hadden we een mooi uitzicht over Elzasvlakte, Rijn en Zwarte
Woud kunnen hebben, wàre het niet dat het weer ons parten speelde en het dus
niet zo helder was.
Verder dan het restaurànt ziin we niet geweest in dit kasteel, hier dronken we een
priizige bak kofÍie, wààrna de afdaling richting de vogeishow (hier bekend onder
de naam " Volerie des Aigles") kon beginnen.
In no time en zodoende ruim op tijd werd de toegangspoort vàn dit
roofvogeispektakel bereikt. We sloten getijk achteraan aan in de rij, alleen als je
achteraan ging staan, stond je meteerivooraàn. Rara, hoe kan dit??? !{e waren dus
echt op tiid, zo'n anderhalf uur te vroeg! Besloten werd om buiten de poort
eventies het middagmaal klaar te maken. Zo gezegd, zo gedaan, voor elk was er
weer een stapeitje brood.
Het onderhand toestromende publiek keek verlekkerd naar de overgebleven
sneetjes Nutoka, maar ze kregen lekker niks. (wie zoet is krijgt lekkers)
Toen het park tenslotte zijn deuren opengooide deden wij ons uiterste best om
maàr te doen voorkomen dat wii toch echt met 25 personen waren in plaats van 22,
om zodoende de groepskorting te kunnen pakken, wat aanmerkelijk in onze
portemonnee zou schelen. Helaas, daar trappen wij niet in meneertje. Waar ze
echter wel in trapten wàs waarschi.lnlijk onze leeftijd, jongens met een baard van
tien dagen kwamen binnen als ware zij beneden de tien jaar, althans, dat tarief
werd ons voorberekend, FF 6 in plaats van FF 20 per persoon, tel uit je winst.
In het park werd ons eerst de geiegenheid gegeven de vogels te bekijken:
aasgieren, vale gieren, monniksgieren,. steenarenden, visarenden, condors,
buizerds, valken, havikken en ex-PvdA-voorzitters.
Humor: Ben met een luidsprekerstem:"Ding-dong, wil havik 1,2 en 3 zich melden
bij de kèssà"
Onderhand hadden we met z'n allen plaatsgenomen in een enorme kring vàn zo,n
tweehonderd mensen zeker, waar op een gegeven moment middenin een weI heel
vreemde vogel verscheen. Hii sprak Frans, naar het scheen had hij het over de
Ieefgewoontes van de roofvogels in het wild. Onderwijl dat deze vogel zijn verhaal
afstak verschenen de eerste los rondvliegende roofvogels. Toen op een gegeven
moment een aantal mannen met handschoenen tussen het publiek plaatsnamen,
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werd ook het publiek bii de vluchten van de vogels betrokken. De mannetjes
hielden stukken vlees in de lucht en hier kwamen de vogels op af , als je op zo,n
moment dan niet bukte riskeerde je een kiauw van een gier in je nek of anders een
slag van een van die machtige vleugels.
Zo werden er meerdere kunsties uitgehaald met deze vogeis. Het slotstuk werd
gevormd door een vogel met gel in z'n haar, die poogde met een zelÍ uitgezochte
kei een ei kapot te slaàn door hem telkenmale uit z'n snavel te laten vallen, wat
hem tensiotie nog gelukte ook. Een belevenis op zich, zo,n show!
Na de voorsteliing denderden we voort naar Kintzheim, de muziek werd hierbij
verzorgd door onze beide aria-zanger(s)(essen) Harald en Spoekie, die iets teveel
zangzaad tot zich hadden genomen. in Kintzheim namen de chauffeurs een taxi naar
Kaysersberg om aidaar de auto's op te halen. De rest ging ondertussen franse
kinderen ho]landse woordies leren of een terasje bevuilen bij een knappe
serveerster, terwiji Rob het nog even aanpapte met ene snol, waarvan hij zelfs
Engelstalige brieven geschreven in het Frans heeft mogen ontvangen.
Rond een uur of vijf kwamen onze taxi,s voorriilen en vertrokken wij naar de stad
der steden Colmar. Na enig zoeken werd hier een camping gevonden, een half uur
lopen van het centrum van Colmar. De plaats op de camping hield niet echt over en
voorai onze buren Haren niet zo blii met ons. Ze stonden zodanig op ons lip dat het
àutomàtisch betekende "wi j wakker, zij ook wakker,,, ,,wij lawaai maken, zi j
meegenieten moesten" Dit kromme zin zijn, maar daar niet op Ietten moeten,
Het team van dienst werd het vandaag wel heel erg makkelijk gemaakt, we gingen
nameliik uit eten vanavondlll Jaja pappies en mammies U heeft weer veFl te veel
kampgeld betaald, we hadden zoveel over dat we niet wisten hoe we het anders op
moesten maken, maar uit eten bliift een goede oplossingl We zochten een goede
pizzeria op, waàr hre tot iaat in de avond derekening op hebben iaten lopen. Heb je
aan twee pizza's niet genoeg, dan neem je "gewoon" nog een derde. Aan een
entrecote picanto niet genoeg, dan nog een portie spaghetti bolognaise toe.
Lekker lekker lekker.
Overigens a]les kent een grens, dus het bedrag uit de rowankas had ook z,n
beperkingen.
Na deze overheerliike maaltiid werd nog even nàgezeten bij Beppies Corner waar
we nlet echt (echt niet) welkom wàren op dit tijdstip. Zonder pitsstop werd toen
de reis huiswaarts aanvàard, wassen, de buren nog even welterusten zeggen en
dan de tent induiken, ook deze dag zat er weer op, voor je het weet ben je oud,
zelfs zo oud dat je RA 72 ontgroeit,....

VRiJDAG 11 JULI 1986 ''RU§TDAG IN EEN GROTE STAD''

Nog mmaar een dagje, vast m'n tanden nièt gepoetst, ik proef die pizza,s nog, wat
een braaf koppetje hebben die jochies toch als ze slapen.....
Dat waren zo'n beetie de eerste gedachten die bij mij bovenkwamen toen ik - nog
naboerend van de pizzeria van gisteravsnd - temidden van een snurkend tweetal
de slaap eens uit mijn ogen wreeÍ.
Ja, inderdaad was het nog maar een dagie dat we in de Vogezen door te brengen
hadden; morgen zouden we immers aI vroeg de auto's pakken. Een rustdag in een
grote stad (coimar) heette het vandaag te zijn, een dag die we naar eigen
goeddunken mochten besteden.
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Niet te làat stond iedereen op, om deze laatste dag toch maar zo lang mogeliik te
maken, dit tot ongenoeEen van onze rechter-, linker-, voor- en achterburen, want
nu waren zij ook meteen wakker. Een groep van twee-en-twintig iongens maakt nu
eenmaal wàt meer geluid dan de gemiddelde vakantie9an9er.....
Team van dienst zou wel even brood gaan ha1en, voor vandaag en voor morgen
tijdens de reis. Met twee kratten, bevattande 21 grote broden en 33 stokbroden
kwamen ze terug, na onderweg ailerlei onverstàànbare opmerkingen nàar hun hoofd
geslingerd te hebben gekregen. Gewoon een gezonde eetlust, die jongens van RA
72.....
in eerste instantie werden hiervan 14 broden opgesmeerd, zo'n tien sneetjes Oe
màn, wàarmee we tot het eind van de middag geacht werden te doen. Vergeet het
maàr, binnen een haIÍ uurtje was het grootste deel achter de kiezen gewerkt, dat
franse brood is gewoon veel te lekker!
Met de mededeling vooraf om tegen vijven op de camping terug te zijn, werden we
even voor twaalf losgelaten om de stad Colmar van dichtbij te gaan bekijken.
Blijkbaar waren de winkeliers van Colmar gewaarschuwd voor onze komst, want wB
waren nog maar net het centrum binnengelopen of rolluiken werden naar beneden
gehaald, deuren werden gebarricadeerd en moeders haalden hun dochters binnen.
Dit straatbeeld handhaafde zich tot circa halÍ drie, toen het sein "veilig" werd
9e9even.
McDonalds, souvenirshops, fotohokJes, eetcaÍe's, supermarkten, wijnkelders,
etceterà werden toen terstond verbouwd door horden rowans,
Hebben t^te eisenlijk nog wat aan onze algemene ontwikkeling gedaan, onze
culturele kennis biigeschroefd, musea bezocht of iets dergeli"[<s wordt mij zojuist
gevraagd. U zult het niet geloven, maar we hebben wel drie!ll rondjes om de kerk
gelopen en een rondje om het Museè d'Unterlinden enne..... het terras zat ook
iekker. (stelletje cultuurbarbaren)
Ais ie dacht ie laatste francen te kunnen sliiten bii de Lion supermarkt, ten
behoeve van inkopen voor de reis van morgen (blik.)es drinken e.d.), dan had je het
goed mis. Die Íranse supermàrkten waren gehroon veel te goedkoopl
Zoals aÍgesproken stonden we tegen vijven weer op het kampterrein, de bereiding
vàn het lekkerste maal, het maal der màIen, het galgemaal kon beginnen.
Ingredienten: 151 kg piepers, verschillende soorten groente, augurken, uitjes, ham
en mayonaise. Moeders opgeletl Zoonlief is dit kamp een speciaiist geworden op
het gebied van piepers jassen, schaf uzelf een dunschiller aan en uw zoon weet
niet meer van ophoudenl
Zo gauw de piepers geschild, gekookt en enigszins afgekoeld waren, kon het hele
rotzooitje gemengd worden. En hoel AIie ingredienten werden gestort in een grote
koelbrrx, wààrna Koos en Rene Baltus met ongewassen(?) handen het hele goedje
tot een lekker smeuig mengseltJe kneedden. En wat doe je als de sàlade nog niet
koud genoeg is, iuist, ie zet hem gewoon even ln een nabijgelegen vervuild
riviertje. Lekker hygienisch allemaal.
Tenslotte was het geheel dan kiaar voor storting en na het uitspreken van de
stortingsformule werd dit overheerliJke maal in de 22 mestings gekieperd,
voorzien van gàrnering en aangevuld met een toetje en iets te drinken. BIJ de
Hubertus zou het zeker een vette voldoende scorenl
Kwaliteit uitstekend, kwantiteit TE goedl De mensen die hun mesting ieegkregen
waren op de vingers van een hand te tellen. (Maurits telde dan nog voor de helft
mee ook, die had een ilretourtje maag" bestèld.)
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Na eten (voorzover dit op was) en afwas (voorzover dit af was) werd in uniform
het ofÍicieie tintje van dit kamp afgewikkeld. De sluiting van het kamp. Dit
betekende zoals altiid het stri.)ken van de vlag, de keuze van de nieuwe rowanraad,
de evaluatie over het aÍgelopen kamp, waarin iedereen z'n op- en aanmerkingen
kan spuien en de huishoudelijke mededelingen voor de komende weken.
Conciusies uit deze evaiuatie Haren ondermeer dat
1) we in eerste instantie kunnen terugkijken op een zeer geslaagde vakantie.
2) we naar de zin van met name de "oudere" jongens te weinig gelopen hebben.
3) twee weken veel te snel omgaan.
4) vooral de sporthal in Kaysersberg en de vogelshow in Kintzheim als zeerpositref ervàren werden.
5) ook de busjes als vervoermiddel en hulp in noodgevallen zeer goed bevallen
zijn.
Ook onze leiders Fred en Siors waren erg tevreden over de wijze waarop deze
vakantie verlopen was" Tenslotte was er nog de verkiezing van de rowanraad. Met
bibberende knieties en kioppende harten werd de uitslag tegemoet gezien. Alspenningmeester werd gekozen Maurits Kaag, Fred Kroone mag net als Lubbers z,n
karwei aÍmaken (als voorzitter), Rene Baltus werd verkozen tot secretareBse van
Fred en als vierde Iid zonder functie werd aangesteld Rob Theissling. S"krrs en
Fred mochten aanblijven als leiders, dus ook die zien wij volgend jaar terus.....
Met een opgeiucht hart begaven wij ons toen richting campingkantine voor een
afscheidsdronk op deze schitterende vakantie. De lucht in deze kantine werd nog
even grondig bedorven aivorens wii onze warme nestjes opzochten. Morgenochtend
vier uur eruit, daar denken we nog maar niet aan.....(onze buren wei.....)

ZATERDAG 12 JULI 1986 REISDAG COLMAR'- CASTRICUM

This can't be true. Four o'clock, time to awake. But the truth is that it is true.
Vrije vertating; Of $% ^&x(?-)$
l'Íet een sigaar nog in de longen en lood in de benen moeten de jongentjes van RA72 toch echt wakker worden op dit vroege tijdstip, anders moeten die ouders
straks zd làng wachten, daar op het station in Castricum.
Moeizaam wordt alles zo goed en zo kwaad als dat gaat in de rugzakken gepropt en
worden de tenten aÍgebroken, dit ailes in het pikkedonker, dus het zit er dik in dater nog wel een zonnebril of een vuile onderbroek van bijvoorbeeld Steven is
blijven 1iggen.....
Fred McMc was zoaLs altijd weer als laatste klaar en is bovendien niet zo goed
aanspreekbaar op deze vroege morgen, hij is overigens niet de enigel
Binnen een haif uur, d.w.z, half viif was het hele kampement afgebroken, alsof het
er nooit gestaan had, hoogstens nog een zonnebril en een vuile onderbroek die
aans ons twee dagen durend verblijf herinnerden. Muisstil liepen we naar de
busies, daar propten we de rugzakken in de busjes en het elastiekbrood in onszelf.
Voor de chauÍfeurs begon hierna eqn zeer stille tocht; iedereen lag lekker te
ronken im de meest onmogelijke standjes.
Ook deze keer kregen we vrij baan bii de douane, zodat de eerste stcrp pas rond
zeven uur ergens tussen Freiburg en Karlsruhe werd gemaakt. Menigeen liep met
z'n slaapkop tegen een paràsol oÍ tegen een lantaarnpaal op.
Na deze ont- c.q. opluchting was iedereen meteen wakker en vervolgenden wij onze
reis over de duitse Autobahnen richting Castricum. In de bus.)es gingen de radio,s
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aàn en kwamen de Raiders, Màrsen, Playboys en drop tevoorschijn. Voornaamste
bezigheden: Opel Ascona's (C-type) teilen, dochters zoeken en Jemmy voor de gek
houden.
Nei weer even onderweg werd Maurits geel, wit en tenslotte groen, op de
vluchtstrook ging het toen van huk hak orzbloehhuhhuh splesh drup. Het was zonde
dar de koelbox niet voor handen was, want de saiade van gisteren kwam er hJeer
hapklaar uit, iets beter gemengd misschien.
Bii het eerstkomende rustplaatsje mocht Maurits plaats nemen voorin de D-Kadett
met chàufÍeur Stef. Met een vaartie van 100 denderden we voort richting mammie.
Bii een wegrestàurant genoten wii van een kopje kofÍie/thee, speelden we een dom
karate-spelletie en liepen richting het drie kontjes hoge gras. Daar maakte Ziggy
de groepsÍoto, kleinties vooraan en even flink lachen. Iets dichter bij elkaar,
anders passen we er niet op. (grapje?)
Bii de Nederiands/Duitse grens stond er dan eindelijk een Íile, de eerste deze
vakantie. Niet getreurd, want wij konden genieten van het commentaar van Prof.
Geep. Deze beschreef aile voorbi§aande inzittenden, met name dochters, (lekker
iekker lekker) Aangezien aileen VW GoIÍ en Jetta aangehouden werden in verband
met een recente aanslag in de BRD, mochten wij zonder verder oponthoud
doorri jden.
In Zevenaar dronken wii koffie en thee en werden de pappies Én mammies
gewaarschuwd dat we weer stonden te popelen om hen op het station te
begroe ten.
Na een attentioni (1x) bericht reden we weer verder. De Hoogovens werden met
Ben z'n schoenen buitenboord begroet en ook Siaak WeIp vertrok geen spler op zijn
gezicht, zo blij ais hij was dat wlj weer "back in town,, wàren. Chagri"inl
Met een omweggetie kwamen we tenàlotte toch op het station aan, dit om onze
cameraman te misleiden. (Het laatste stukje van de film moet je daarom ook
achterstevoren houden)
We waren weer terug, echter bij het zien van aI die ouders zou je zo.weer terug
wilien, en dan die vragen wààr ze mee komen. Bi§aand een standaardvragenlljst
voor ouders die hun zoon van vakantie komen ophalen en niet weten wat te vragën.
U begrnt met 1) hoe heb je het gehàd, dan 2) wat zie.ie er gezond uit (voor Maurits
geldt een gewiizigde versie:"Wat zie jij er beroerd ult"), 3) geen last van blaren?
4) had je geen heimwee 5) oia, vooral deze is een veel voorkomende: geef je
moeder eens een zoenl want dat schiinen ze tegenwoordig ook niet meer vrijWlllig
te doen".. 6.> deze is voor de oma's en tantes die bij afwezigheid van de ouders hun
xieinkind c.q. neeÍje komen afhalen:"Wat ben jij groot geworden zeg!,, 7> en
steevast "Hoe wàs het weer", alsof Jb hele vakantie om het weer draait.
Enfin we waren dus weer thuis, vriendeli.lk blijven glimlachen en af en toe ja of
nee knikken.
Zo'n vakantieverslag moet eigenlijk veel eerder van de pers afrollen, dan weet U
gelijk hoe zoonlieÍ het heeft gehad, wat hij heeft meegemàakt en of hij biaren
had.....

THE END
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NASCHRIFT VAN DE REDACTIE

U heef t gelezen, doorglebladerd c.q. doorgeworsteld en

hopel iJk ook genoten van de eerate Ronderons in het nieuwe

selzoen '86/'87, bevattende het vakantleverslag 1986.

VOor U was het de eerste " maar voor deze dr i e

verslagganisten waE hct meteen de laatste Ronderons.

Drie Jaar lang (het laatste Jaar blJgestaan door Fred McCan)

hebben $re ons bawogen oP het v I ak van het

Ronderons-gebeuren. Een vlak dat zo af en toe schuin '

onzinnlg kon ziJn, maar naar wlJ hopen bovenai ook veel

zlnnlge dingen, nutttge lnformatie met zich mee bracht.

Drle Jaar lang hebben $re het alttJd met plezier gedaan'

hraarbij vaak nog meer lol aan het schriiven./in elkaar

draalen Trerd beleefd, dan aan het ultelndel iike produkt.

ïriJ srorden oud, grlJs, moe, beglnnen ernst Ige tekenen van

sltJtage te vertonen,. onze fantasie is uitgeput, de fut is

uit onze vingers van het vele'typen. TIJd dus voor nieuw

bl oedl

Fred Mc, Fred K., Rob T., Dlrk-Jan en Robert gaan het karwei

vang on5 overnemen. WiJ erensen hun vee I succes toe

en.....veel cople vanuit de gèhele rowanclan. Vergeet

niet

DE RONDERONS IS OOK JOUT{ BLAD! !!
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