
 

 

KADOL: kamp dilbeek oudleiding:  van 14 - 18 augustus. 
 
 
Woensdag 14 augustus…… de grote start van Kadol. 
Samen met Tage, Erika, Kaato en Lander vertrek ik met een wagen overvol geladen (alsof we voor 
twee weken weg zijn ) richting Dourbes. 
Vrij gemakkelijk te vinden, mede dankzij de Kadolrichtingwijzers die de kernploeg geplaatst heeft. 
Doch met ietwat spanning komen we op het kadolterrein aan. We zien daar een vrij enthousiaste Guy 
en Huug die ons staan op te wachten bij de inschrijvingen.  Veel mensen uit Paloke zullen wij niet zien 
op Kadol, maar dat zal de sfeer zeker niet bederven, want 
de mensen rondom ons zien er enthousiast uit, de zon is van de partij en het kampterrein oogt zeer 
goed. 
Wij gaan onze tenten opzetten op het gezinnenterrein.  Deze is toch wel een aantal minuten 
verwijderd van de eettenten en de bartent. 
Nadat we ongeveer een drietal uur bezig zijn met het opzetten van onze tenten, horen we Guy 
aankondigen dat er een kinderactiviteit gaat beginnen en voor de volwassenen een massaspel. 
Erika en ikzelf maken ons klaar voor het massaspel, maar bij nader inzien besluiten we toch maar aan 
de kant te blijven.  Blijkbaar komen de kwajongensstreken boven bij de deelnemers, want het gaat er 
nogal wild aan toe.   Toch een wijze beslissing van ons want uit dit eerste spel komt de eerste 
gebroken pols.    
Ondertussen zijn ook Vera, Boupsi en Koos aangekomen, en ik durf het bijna niet te vertellen, maar 
hun tentje staat al recht terwijl wij nog the finishing touch moeten aanbrengen. 
 
17 uur ………….. de openingsshow van Kadol. 
Kluge speelt hierin de hoofdrol.   Hij is miss Piggy (draagt een roos spannend pakje) en is op zoek 
naar zijn vriendinnetje, waarvan de naam mij ontsnapt.  Hij mag niet door de poort, want dat is heel 
gevaarlijk  (Blijk dat achter de poort wel het startsein van Kadol wordt gegeven.) 
Ook Huug en Guy hebben een rolletje.  Het valt mij op dat Huug steeds dezelfde verkleedkledij  
gebruikt voor al zijn rolletjes die hij ooit bij openingen heeft gespeeld.  Ook bij Kadol kon zijn groen 
dokterspakje niet ontbreken.   
Bij elk kamp hoort een kamplied, dus ook bij Kadol.  Boupsi en Koen Tilley staken het kadollied ineen.  
Een vrolijk deuntje dat op het einde van het kamp zeker door iedereen zal meegezongen worden. 
 
Na de openingsshow is het tijd om onze buikjes te vullen.  Er zijn vier kampkringen die elk een fourage 
hebben.  De vier kampkringen bevinden zich naast elkaar zodanig dat je nog contact hebt met de 
andere kampkringen en fourages. 
De mensen uit Paloke zitten samen met Chiro Savio en Chiro Kapelle.  Onze kampkring heet animal.  
Heeft allemaal te maken met het thema: the Muppets.   
Scouts Alena en Chiro Iris hebben elk een aparte kampkring.  Ja, zij waren ook beide met iets meer 
dan honderd man aanwezig.  De laatste kampkring bevatte chiro Schepdaal, Itterbeek, Scouts  Groot-
Bijgaarden en alle overige groepen die ik nu vergeten ben. 
Tijdens het eten kan je je inschrijven voor de activiteiten van de volgende dag. Keuze genoeg, maar 
toch wel een beetje haasten zodanig dat we kunnen gaan kajakken.   
Ik moet zeggen dat het hier qua organisatie picco bello is.  Alles is heel overzichtelijk, geen lange 
aanschuiftijden bij het halen van het eten.  Iedere kampkring zijn eigen afwas … 
 
Paloke mag dan niet zo talrijk aanwezig zijn, bij het kampvuur zijn het wel zij die voor de ambiance 
zorgen.  Met Boupsi en zijn gitaar en Rik en zijn trompet wordt er de eerste avond al tot in de vroege 
uurtjes gezongen.  
 
 
De eerste ochtend …………   
Wij worden wakker gemaakt met muziek en hebben dan alle tijd om ons te wassen en te ontbijten. 
Na het ontbijt volgt de opening.  Er worden een aantal zaken van algemeen nut weergegeven, het 
kadollied wordt gezongen en dan volgt er een gezamenlijke ochtendmoment. 
Kluge kondigt aan dat we onze spieren gaan benutten met …………………….. touwtrekken.  
We worden in drie groepen verdeeld.  Elke groep is ervan overtuigd te winnen en bij het startsein 
wordt er met man en macht aan de touwen getrokken.   
Toch wel een klein probleempje….  Onze groep stuikt in elkaar en dit omdat de deelnemers blijkbaar 
sterker zijn dan het touw zelf.  Ons touw in twee. 



 

 

Geen nood.  Kluge herstelt dit met een platte knoop.  Een tweede poging wordt ingegaan en de platte 
knoop van Kluge begeeft het gelukkig niet.  Deze keer was het een ander plekje van het touw die zich 
gewonnen gaf. 
Bon, geen winnaars bij dit spel, maar de ambiance zat er al zeker goed in.  
 
De rest van de ochtend maak ik samen met Rik, Eva, Vera en Joos een korte wandeling in de 
omgeving van Dourbes. 
Het eten op Kadol is ook wel overheerlijk.  Deze middag krijgen we broodjes waarmee we onze eigen 
smos kunnen maken. 
Als ik goed heb gekeken werden deze bij de kampkring van Alena gemaakt door hun kookploeg. 
Ik ga zeker niet klagen over onze kookploeg, maar ik moet toch wel een beetje toegeven dat de 
mensen uit Alena dik in de watjes worden gelegd door hun kookploeg. (Chiro Ganshoren) 
Allen wordt mooi op schoteltjes geplaatst, zij zorgen steeds voor koffie… 
 
’s Namiddags maken we ons klaar voor onze kajak of kanotocht. Kluge en Gijs begeleiden de 
kanotocht. Met z’n dertigen gaan we te voet naar de parkingplaats, nemen daar onze auto en gaan 
richting rivier.  (Ik zou begot niet meer weten op welke rivier wij gepeddeld hebben)  Want peddelen 
hebben we moeten doen.  Heel weinig stroom op de rivier, waardoor onze armspieren toch wel wat 
gekweekt werden.  
Velen hebben het niet gezien, maar toch is er tijdens het kanovaren er weer iemand in geslaagd om 
zijn bootje te doen kapseizen.  ’t Was dan ook weer iemand uit Paloke.  Het is ons Erika die de bodem 
van de rivier heeft gezien en hier ook een paar hevige blauwe plekken aan heeft overgehouden. 
De kanotocht was maar 13 km maar toch waren we met z’n allen blij dat we het eindpunt bereikten. 
 
Qua avondactiviteit hadden Erika en ikzelf ons ingeschreven voor een bosspel.   Maar wij hadden 
allebei z’n nood aan een wc en zijn dan maar eerst het dorp ingetrokken.  Eerst een terrasje en dan 
een wc’tje.   
Eenmaal we terug waren was het spel al bezig en volgens Nathalie (zij waren voor één avondje 
afgezakt) ging het er hevig aan toe.   
Laat op de avond werd er nog een dropping georganiseerd.  Tage, onze echte scout heeft hier aan 
deelgenomen.  Hoe deze is verlopen, zal hij jullie zelf wel eens vertellen.  Zeker de moeite waard.  
 
Om niet helemaal het programma van Kadol te moeten overlopen, anders blijf ik hier maar schrijven, 
beschrijf ik nu nog enkele hele leuke momenten.   
Zo had de quiz op vrijdagavond ook wel succes. 
Ik denk dat er toen een 15-tal ploegen deelnamen met elke zo’n 8 deelnemers.   
Elke ronde begon met een doe-opdracht waarmee we onze punten konden verdienen.  De punten die 
elke ploeg bij deze opdracht had gewonnen, mocht hij zelf verdelen onder het soort vragen die gesteld 
zouden worden. 
De eerste doe opdracht had ons ploegje gewonnen en wij konden onmiddellijk het maximum van het 
aantal punten inzetten. 
Nog nooit was het zo rustig geweest op kadol als deze avond bij de quiz.  Wat een concentratie.  
Tot de volgende opdracht eraan kwam.  “Duid één persoon aan die zoveel mogelijk kledingstukken 
aantrekt” 
Deze opdracht was echt gigantisch.  Onmiddellijk gingen T-shirts, truien en broeken uit en werden die 
aangetrokken, in ons geval bij Eva. 
Al gauw merkten we dat die niet voldoende ging zijn, dus trokken wij ook onze bh. uit.   
Ik (en niet alleen ik) zat daar nog enkel met mijn T-shirt en mijn slipje aan.   
Onze kookploeg ging zelfs verder.  Zij trokken al hun kledij uit.  Naakt, maar de edele delen werden 
wel verstopt achter een pollepel of iets dergelijks.  
Of zij die avond dan ook nog de afwas hebben gedaan, voor zij s anderendaags onze soep 
uitschepten, daar heb ik dik mijn twijfels over. 
Enfin, wij hadden zo ons best gedaan, maar met dit spelletje hebben we toch niet zo hoog gescoord.   
Wat de quiz zelf betreft.  Ons groepje “Fire” eindigde op de 5de plaats.  Niet slecht! 
 
Nog een leuk moment was op zaterdagochtend. 
Reindert, de grote organisator van heel kadol, kondigde in zijn roos pakje aan dat we allen tezamen 
aan aerobics gingen doen.   
Op het liedje van Samson en Gert “ochtendgymnastiek” danste heel kadol (zowat 400 man) de pasjes 
die voor de gelegenheid werd voorgedaan door Reindert en zijn lesgeefster. 



 

 

Ik denk niet dat er iemand stil stond.  Iedereen, jong en oud, groot en klein deed mee.   
 
En dan, het laatste kampvuur.   Enkele mensen van scouts Alena hebben een hele namiddag aan de 
opbouw van het kampvuur gewerkt.    
Het zou een groots kampvuur worden, waar alle kadollers samen zouden kunnen rondzitten, en dat is 
het ook geworden.  
Toen het vuur werd aangestoken door Thomas en Martijn, wachtte iedereen vol spanning af hoe het 
vuur zou oplaaien. 
Wauw!!! Ik heb al een aantal grote kampvuren meegemaakt, maar dit overtrof wel alles. 
Het klinkt misschien gek, maar er werd zelfs geapplaudisseerd omdat het zo fenomenaal was. 
Het kampvuur was ook de gelegenheid om te speechen.  Zo hadden wij met z’n allen afgesproken om 
de kernploeg op een gepaste wijze te bedanken.   
Stef Desmet, nam een trapladdertje, ging hierop staan en gaf zijn speech als geeneen.  (amai, hij kan 
er wel wat van) 
Reindert werd een kadolschoen overhandigd met daarin een inzameling voor een etentje voor de 
kernploeg.  Iets terugzeggen kon hij op dat moment niet  (was het de emotie?) dus is den Huug hem 
maar bijgesprongen. 
Tijdens de laatste dag van Kadol was de vraag groot wanneer er weer een volgende kadol zou zijn. 
In een zotte bui heeft Huug tijdens zijn speech ons beloofd dat er binnen 5 jaar opnieuw een kadol zou 
zijn.  Met luid gejuich werd dit goede nieuws onthaald.  En wij houden hen aan hun woord, want kadol 
was 
 

REUZEFIJN  
         
           Sonja 
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