
Na jarenlang gehoord te hebben; ‘je moet echt eens 
mee, jij vindt dat echt heel leuk’, me toch maar eens 
opgegeven. Na in Meijel te hebben rondgevraagd heb 
ik er twee zo gek gekregen mee te gaan.  
Nadat we het informatieboekje hadden ontvangen 
konden we alle spullen gaan verzamelen. Heel wat 
appjes zijn er al heen en weer gegaan, hoe moet ik in 
hemelsnaam alles in de tassen krijgen (helaas is me 
dit niet gelukt, een extra tasje was wel handig!).

Door: Arjan van Ansem en Patricia Thijssen

Woensdagmiddag vertrokken 
we dan naar Budel-Schoot, 
de auto volgeladen en nog 

zelfs tassen op onze schoot om alles 
maar in de auto te krijgen, we konden 
zelf nog maar amper zitten, maar we 
hadden alles bij!

Nadat we bij de blokhut van Budel-
Schoot ons aangemeld hadden en lekker 
een bakje koffie hadden gedronken 
met een stroopwafel, werden de 
groepjes bekend gemaakt. Na al wat 
gespeculeerd in de auto kregen we 
hier de bevestiging, we werden alle 
drie gesplitst waardoor we helemaal 
in het diepe werden gegooid. Hierna 
konden we de aanhangers inladen en 
zorgen dat we alles genoeg bij hadden. 
Mijn en ook Arjan zijn rugzak werd nog 
even gecontroleerd, wisten wij veel dat 
alle zware voorwerpen onder in de tas 
moesten en laat staan het goed instellen 
van de touwtjes van de tas. Hierna 
konden we toch vertrekken richting 

België. Een korte stop bij de welbekende 
(volgens de echte zwervers) tankstation 
‘Knuvelkes’, een lekker ijsje, afscheid 
nemen van de andere groepjes, kon de 
rit weer verder naar de Ardennen. Na 
dit moment wisten we dat wij als drie 
Meijelse elkaar pas zouden zien bij het 
hoofdkamp op zaterdagavond.

Aangekomen in de Ardennen werden 
de tassen nog even goed gevuld met 
wat lekkere drankjes en hapjes voor op 
het kampvuur om de avond goed door 
te komen en kregen we de kaart die ons 
naar het eerste subkamp bracht.
Na een toen nog heerlijke wandeling 
(wel even wennen hoor, een zware tas 
en bergje omhoog) aangekomen bij het 
eerste piketpaaltje van dit weekend, 
alles ging nóg soepel want onze benen 
waren nog niet moe. De slaapplek kon 
gemaakt worden, touwtje tussen 2 
bomen, zeil er overheen en onderdoor en 
liggen. Ondertussen werd het kampvuur 
gemaakt en konden we beginnen aan 

het voorstelrondje. Met enkele bijzondere 
vragen: proppen of vouwen, kleur laarzen 
en nog het allerbelangrijkst: waar zit jouw 
meterkast in het huis? Het avontuur was 
officieel begonnen.

Na een redelijke nacht (lees: op een stuk 
boomstam gelegen en koude voeten) en 
een kopje koffie die iedere morgen door 
Bert en Joris werd gemaakt, kon onze 
eerste kompastocht beginnen. “Je moet 
op 285 graden schieten”. SCHIETEN, 
hoe doe je dat nu weer?! Aangezien 
wij allen nog nooit een kompas in onze 
handen hebben gehad, mochten we hier 
meteen mee starten.
YESS, onze eerste route gelijk goed 
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gelopen en zelfs eerder dan gepland op 
de plaats van bestemming, we mochten 
wachten op de staf. Tijdens onze eerste 
tocht kon er goed gedanst worden op 
‘potentie’ en dat zelfs met de tassen op 
de rug, de gezelligheid zat er al goed in. 
Onze eerste activiteit was vlotten. Na 
enige vertraging zaten alle vlotten in 
elkaar en konden we het water in. We 
kwamen vaak vast te zitten waardoor we 
noodgedwongen met onze benen het 
ijskoude water in moesten om flink te 
duwen. Uiteindelijk kwamen we bij het 
eindpunt waar de staf ons opwachtte. 
Alles leek goed te zijn gegaan maar toen 
duwde Bram mij van het vlot af en kwam 
ik met mijn hoofd in het koude water. Met 

een snoekduik naar beneden en een duik 
in het water zijn we weer veilig aan land 
gekomen en konden we gaan koken.
Omdat we overdag een relax dag 
hebben gehad, kregen we ’s avonds 
nog even een lekkere route met twee 
heerlijke puisten van bergen. Dit was de 
reden waarom ik ook alweer mee deed 
haha. Een beetje op tijd naar bed want 
we hadden al gehoord dat de volgende 
dag een pittige dag zou worden…

Vrijdagochtend een mooie kompastocht 
gehad, over het weiland, door de rivier 
en de zangtalenten werden goed getest. 
Helaas hadden we een bordje gemist 
waardoor we de berg nog even steil 

naar beneden mochten. Dit vonden mijn 
kuitjes wel erg fijn na de vorige avond, 
maar positief blijven, we hoefde niet 
om te lopen en waren snel bij onze 2e 
activiteit: klimmen en mountainbiken. 
Het klimmen verliep een beetje anders 
dan gepland omdat we door een paar 
Belgen de berg werden afgestuurd. Maar 
de staf liet het hier niet zomaar bij zitten 
en gooide de touwtjes gewoon op een 
andere berg uit, zo konden we toch nog 
even klimmen en klauteren (vooral dat 
laatste).
Nadat we de overheerlijke nasi hadden 
genuttigd, mochten we nog even de fiets 
op. 
Dit was niet zo mijn ding haha, voordat 
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ik mijn fiets onder controle had, waren 
we al ruim over de helft, toen kregen we 
nog 2 kapotte banden onderweg, maar 
uiteindelijk ging alles goed en kwamen 
we moe en vies terug!
Gelukkig heeft de staf ons bespaard 
voor de laatste route en hoefde we maar 
een stukje te lopen. 
EN… wat een geluk dat er een paar man 
uit ons groepje het goede idee hadden 
om ‘s middags tosti’s te maken voor op 
het kampvuur aangezien we zo vroeg 
mochten eten en wat smaakten deze 
goed na een vermoeiende maar leuke 
dag!!

Zaterdagochtend, even wat moeite met 
op gang komen en dat was ook wel de 
merken aan het lopen. Weer hebben we 
ergens wat gemist waardoor de staf ons 
geholpen heeft om bij de grotten uit te 
komen. De activiteit waar ik het meest 
tegenop zag, smalle krappe doorgangen. 
Ik wist niet zo goed wat ik me erbij 
moest voorstellen maar wauuuwww wat 
een gave ervaring. Gelukkig had het 
niet al te veel geregend waardoor de 
klei van de grot niet supernat was. Dit 
maakte het glijden en klimmen toch een 
stukje makkelijker, maar vies waren we 
toch. Het eten stond klaar toen we uit 
de grotten kwamen dus konden gelijk 
aanvallen. 
Voor de verandering stonden er na het 
eten niet een route maar twee routes op 
ons te wachten om bij het hoofdkamp 
(HK) uit te komen. En wat vonden 
wij het leuk om met een puzzel naar 
ons piketpaaltje te lopen. De nodige 

telefoontjes (volgens mij waren we 
allemaal te moe om alles goed te lezen) 
maar we zijn er gekomen! Nou ja… 
route 1 alleen. Omdat het al zo laat was, 
zijn we opgehaald door de staf en dat 
vonden de beentjes toch wel fijn. 

Zaterdagavond was de avond waar 
iedereen bij elkaar kwam, alle drie de 
groepen samen om een kampvuur. Veel 
verhalen werden rondverteld wat we 
allemaal hebben meegemaakt. Vooral 
het zien van je mede-afdeling-genoten, 
was leuk om te zien. Op het HK moest 
nog wel snel de slaapplek klaar gemaakt 
worden zodat wij ook lekker konden 
gaan genieten van de koude biertjes 
en natuurlijk ons dansje laten zien 
wat we het hele weekend al hadden 
geoefend. Meer ervaringen werden al 
snel uitgewisseld en de gouden zwerfkei 

mocht in ontvangst genomen worden. Dit 
is allemaal nog tot in de vroege uurtjes 
doorgegaan.

We werden allen voor de laatste keer 
wakker in België met nog meer moeite 
dan alle vorige keren. Toch even snel 
alles opruimen zodat we snel naar Budel-
Schoot terug konden en weer ons nest 
in konden springen. Maar eerst moest 
er nog een groepsfoto gemaakt worden. 
“EEEY kom is die bosjes uit!” Terug naar 
Budel-Schoot om een frietje te eten en 
vaarwel te zeggen tegen de leuke groep 
waarmee we het zo gezellig hebben 
gehad.

Iedereen bedankt voor deze supergave 
eerste ervaring, er zat sandalig veel 
potentie in. En hopelijk tot volgend jaar!
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Heb jij ook zin om dit eens mee te maken? 
Vanaf 1 oktober 2019 kun je aanmelden voor 
het Zwerfweekend 2020!
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