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Falende voorvork fietsspeurtochtLife-savers!
PUTTEN – Op papier leek het een 
makkelijke fietstocht, maar doordat 
een paar groepen een afslag misten 
werd het een lange middag.

De etappe van de ‘Tour de Putten’ liep 
langs en door het Puttense bos en had 
een lengte van iets meer dan veertig 
kilometer. Tijdens deze tocht werd niet 
gestreden om de gele- of bolletjestrui 
maar waren er diverse spellen uitgezet 
die de winnende groep een leuke prijs 
oplevert. 

Zo bleken de jongens van de Flintstones 
een kei te wezen in zaklopen en gooiden 
de Daltons alle frisbees door de hoepels.  
Vooral het eetspel (de lunch) was span-
nend en iedereen deed erg fanatiek mee. 
De mannen van Biggestein fietsten de 
verkeerde kant op en kweekten extra 
zadelpijn. Groepsleider Stefan Haanstra 
weet wel waardoor dit kwam. ,,De GPS 
van onze vliegende bezems had geen 
bereik tussen de bomen waardoor we het 
bos ingestuurd werden.”

Girlpower had van dit probleem geen last. 
Sterker nog, ze hadden een heuse 
navigator mee. Jolien zat bij Laura 
achterop de tandem en liet af en toe het 
stuur los om de kaart te bestuderen. 
Klushing Four had het druk tijdens de 
fietsspeurtocht. Ze controleerden de 
meeste fietsen alvorens de speurtocht, 
maar het leek wel alsof ze dat alleen maar 
meer werk opleverde. Sommige fietsen 
waren zo oud en versleten dat al bij de 
eerste serieuze klim in deze etappe, de 
spoorwegovergang, de banden lek gingen 
en de voorvork begon te kraken. 

Gelukkig waren de reporters niet te 
beroerd om bij te springen. Zij smeerden  
vastgelopen kettingen en doopten zichzelf 
tot Fietsing Five. Om vijf uur waren alle 
groepen weer bij de boerderij en stonden 
alle fietsen weer netjes en veilig in de 
fietsenstalling. Voor een dagje, want 
vandaag wordt het dorpspel in Putten 
gespeeld. Veel fiets- en feestplezier!

V.  F.

24˚c

Vandaag 90% kans op zon en 
10% kans op regen. Windkracht 2, 
windrichting Oost.

Bang voor Astrid en Obelix Stefan wint schreeuwelarij Samen naar de overwinning

WEER HET WAAR

In de precies 26 uur dat Advendo in de boerderij 
in Putten was, zijn er heel veel traytjes bier en 
flesjes cola doorheen gegaan. 
De hoofdleiding had niet gerekend op zoveel 
extreem dorstige kampgangers en zaten met de 
handen in het haar. 
De reporters van Flashing Five wisten van 
aanpakken en stapten in de auto naar Ermelo. 
Daar haalden ze cola en bier bij een plaatselijke 
avondwinkel, ,,op voorwaarde dat jullie de 
zegeltjes van de Boni die jullie krijgen bij het 
inleveren van de kratten morgen langs komen 
brengen.”

En zo werd de avond toch gered. 
Reporter Dennis reageerde laconiek op zijn 
heldhaftige actie. ,,De avond dreigde in de soep 
te lopen, maar daar staken wij een flesje four.”



Miss en Mister 
kampweek tussenstand

Misses
1 Tess van Delden

2 Elza de Jong

3 Daphne Brinkhuis

Misters
1 Falco Visser

2 Tygo Hamersma

3 Sander T.

Programma voor vandaag
07.30 Wakker worden
08.30 Ontbijt
09.00  Maandagochtend spel
12.30  Lunch
13.30  Sportdag
17.30 Diner
20.00 Filmpremiere / Disco
23:00 Sluiting avond                          

• De glamour ladies JOJO hebben in  
 plaats van TomTom? 
• Jolien het fantastisch deed gisteren?
• Melissa haar fiets uit elkaar viel?
• De Daltons de fietsen van de glamour  
 ladies aan de ketting hebben gezet?
• Flashing Five goede arbeids-
 voorwaarden heeft voor afwashulpen?
• Wouter binnen 5 minuten snurkt?
• Henk een steen is?
• Er veel zere konten zijn door 
 de fietstocht?
• Tessa frisbee kampioen is?

•  De Legi-oenen bang waren Astrid en  
 Obelix tegen te komen in het bos?
• De toetjes lekker waren?
• Stefan zijn verband ook prima te 
 gebruiken is als hoofdband?
• Hij dit heeft van Eddy Mensink?
• De sapjes op waren?
• B2B Yvonne en Richard zijn 
 aangenomen bij de McDonalds Sneek?
• Omdat zij zulke goede 
 McFlurries maakten?

Spreuk van de dag

“Wat kost sun plaat?”

“Het un mug ok un kont?”

Pink

Stefan
Lindsey

Slanke dames 
winnen snackcheque

Wie zoent er met wie?

In de yell van de Dames in de dop schreeuwen de meiden dat 
ze slank zijn. Gisteravond wonnen zij De vette Mcbek Battle 
Cheque en mogen vanavond tijdens het eten hun slanke 
lichamen vol eten aan McFlurries en Big Macs.

Tijdens de spelavond voerden de groepsleidingen allerlei 
opdrachten uit. De kinderen moesten McDonalds attributen, zoals 
McChicken- en milkshakeverpakkingen, inzetten op de leiding die 
dat het beste deed. Vooral Benjamin maakte zich populair. Hij wist 
als snelste de Mc Drive bestelling –de bestuurbare auto- door te 

geven en bezorgde daarmee de meeste groepen een punt. Jan 
verbaasde de zaal met zijn stem en neuriede een aantal liedjes die 
Dennis en Linda moesten raden. En dat was niet makkelijk. 
Uiteindelijk gooiden de oudste dames de meeste McDonalds-
verpakkingen bij de beste leiding. Zij mogen zich daarmee lekker 
rond eten. De yell klopt dan niet helemaal meer, besefte ook een 
van de groepsleden zich: ,,De calorieën die we er vandaag af 
gefietst hebben, eten we er morgen weer aan!”

V. F.
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Twitter allemaal!
Flashing Four gaat naar 
2.0. Denk niet zwart-wit 
maar digitaal! Twitter je 
leukste berichten naar 
#kampweek2012. 
De leukste tweets 
worden geplaatst in de 
Uitputter.

@JohanvanDelden
Groot respect voor de hoofd- en 
groepsleiding maar ook keukenstaf 
en klussing4. Alle jeugd en kids 
respect voor enthousiasme 
#kampweek2012

@EsthervdVliet
@advendosneek super leuk filmpje, 
ga zo door, blijven de thuis blijvers 
perfect op de hoogte 
#kampweek2012

@RichardKampstra
Jurian kan met @S_IJsselmuiden de 
krukken delen,,, minder actief vervolg 
van #Kampweek2012 van @adven-
dosneek in het verschiet ...

U Twittert?#kampweek2012


