Trainingskamp
vrijdag 9 april tot en met zondag 10 april 2022

Paasheuvelgroep in Vierhouten – Het Rode Valkennest

----------------------------------------------------------------------------Vrijdag 8 april

Hielke, Luuk, Berend, Lia, Eline, Martijn, Tobias, Thijs, Roan, Sarah, Noah, Lotte & Mick

Piet, Tim, Peter, Jacco, Edwin, Dennis, Reinier
Hielke, Luuk, Berend, Lia, Eline, Martijn, Tobias, Thijs, Roan, Sarah, Noah, Lotte & Mick

Het weekend begon voor 13 jeugdleden met een tochtje van bijna 50
kilometer. Friso en Pien hadden het goed geregeld, zij werden naar Vierhouten
gebracht en schoven gezellig aan bij het eten

Maar wacht even …
geen afwasmachine?!?
Nou toch wel!

Spontaan boden de trainers aan
om vrijdagavond de
afwas te doen

----------------------------------------------------------------------------Zaterdag 9 april
Zaterdagmorgen werd er met veel enthousiasme begonnen aan de eerste
training van de dag (helaas ook de laatste bleek later)

Maar wat een pech … het was maar één bui … maar wel een hagelbui

Wat hadden sommige het koud!
Gelukkig was het tijd voor de lunch!
De animo om ’s middags weer op de fiets te stappen was niet heel groot
dus werd er over gestapt op plan B …
een wandeling naar ‘het verscholen dorp’

&

BINGO

en ondertussen was de pannenkoeken brigade heel druk

EETSMAKELIJK

En als afsluiting van
de dag een heus
kampvuur
met

MARSHMALLOWS

en een huldiging voor de
3 nieuwe trainers
Edwin
Gijsbert
Esmee
GEFELICITEERD

----------------------------------------------------------------------------Zondag 10 april
De één met wat kleinere oogjes dan de ander maar genoeg enthousiasme

en een nieuw onderdeel tijdens trainingskamp

de winnaars
zijn Team
WIT?

BLAUW?
ORANJE?
GEEL?

Luuk wist de 2de nacht niet meer waar zijn huisje was, hij is gelukkig
goed opgevangen door Roan en Friso
Martijn een rood vriendje mee had die overigens niet mee wilde fietsen en als hij niet op de
fiets zat een hele coole broek aan had
Friso het een heel zwaar weekend vond, we hoorde niet heel veel anders dan:
‘ik ga dood … groetjes Friso’
Stef het heel jammer vond dat hij niet mocht blijven slapen. Hij zaterdag mooie avonturen
heeft beleefd en daarbij lieve mensen heeft ontmoet
Mick heel creatief is met een appel en mes, het nut ervan weet niemand
Thijs met het opladen van zijn horloge de rest van zijn slaapgenoten een
nog koudere nacht bezorgde
Pien niet alleen in een kippenhok sliep maar overdag soms verdacht
veel op een kip leek (helaas zijn hier geen foto’s van)
Sarah sterker is dan haar derailleur, waardoor zij zondags niet meer kon fietsen. De
begeleiders dit stiekem niet heel erg vonden want zondag waren alle stoelen netjes gepoetst
Tom met de Bingo de beste kaart had, en met een Paashaas op zak naar huis ging
Koen van 2 walletjes eet. Gezellig mee op kamp EN de eerste HvH-wedstrijd reed waarna
hij zijn verdiende 3de prijs van het veldrijdseizoen 2021-2022 op kon halen
Feran is toegetreden tot een GANG van grote jongens met hoodies, hij zich meteen als een
gangster heeft gedragen door snoep te stelen uit de meiden slaaphut
Roan een nieuw talent heeft ontdekt, borrelnootjes happen in het donker, heel nuttig ook!
Teun een heerlijk Spakenburger Hart had meegenomen, LEKKER!
Tijn een hele slimme jongen is, waarom zou je klikschoenen dragen
als je ook duinen moet beklimmen
Berend door het winnen van de Bingo als enige droge sokken had
Jesper voor het eerst marshmallows heeft gegeten en dit best wel
heel lekker vond.
Hielke alleen fietst als het nat en heel erg koud is, als het mooi
weer is hij alweer naar huis is
Marin ook na een zware, koude en natte rit nog gezellige en genoeg
Praatjes heeft
Lynn met verschillende pijntjes pas tot leven kwam op de crossroute dwars door het bos
We na dit weekend nog steeds niet weten hoe Marlene er uit ziet zonder helm

Noah liever vruchtenhagel met een broodje eet dan brood met vruchtenhagel
Ferris de routes vaak beter wist dan de trainers, gelukkig maar in sommige gevallen
Tobias & Olivier niet wisten wat een afwasborstel was, en zo dachten onder het afwassen
van hun bord uit te komen, goed bedacht maar mislukt!
Lotte zaterdagochtend een licht ochtendhumeurtje had …
‘het was niet te doen zo lang GEEN WIFI’
Eline nog een klein beetje moe van de vrijdagrit er toch mooi voor zorgde dat ze
zaterdagmorgen met een short-cut net voor de hagelbui binnen was, nou ja bijna dan … of
toch net niet volgens Tim
Lia een carrière als interieurontwerpsters ambieert, zij kan met gestolen kussens een fijne
chill-hoek maken
Pim vindt heel veel lekker bijvoorbeeld soep, gebakken ei, bolletjes, pannenkoeken,
gebakken spek, blikjes frisdrank, snoeprepen, marshmallows, chocoladepaasei
Stijn en Esmee er zaterdag ook waren, zij de trainers hebben geholpen met de jongste
renners
We zaterdag “Lang zal hij leven’ hebben gezongen voor Roan Ferron

Het kamp voor sommige trainers een zware beproeving was …

Maar wat hebben wij genoten!

TOT VOLGEND JAAR

