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Inleiding 
Mensen, drugs, drank, bedreigde dieren, ivoor, sigaretten; alles wordt tegenwoordig gesmokkeld. Niet 

alleen tegenwoordig trouwens, smokkelen is al zo oud als de weg naar Rome en zelfs nog ouder dan 

dat. Er zijn verhalen bekend waarin neanderthalers knotsen en andere wapens smokkelden naar 

kampen van andere neanderthalers in ruil voor mammoeten. Erg praktisch was dit niet: wapens als 

knotsen een kamp in smokkelen ging vaak nog wel, maar als de smokkelaars vervolgens met een 

mammoet weer weg reden werden ze vaak gesnapt en berecht. Het is dan ook niet zo gek dat de 

neanderthalers zijn uitgestorven.  

In de loop der eeuwen zijn er vele manieren van smokkelen uitgeprobeerd. Maar wat is smokkelen 

eigenlijk? Smokkelen is eigenlijk niks anders dan het handelen tussen plek A en B, maar wat officieel 

verboden is door de Staat. Daarom is er douane (download nu de Douane reisapp en voorkom onnodig 

oponthoud tijdens uw reis) en zijn er grenzen: op die manier kunnen ongewenste producten buiten 

gehouden worden. Zo worden burgers beschermd tegen producten die als gevaarlijk worden 

beschouwd, zoals drank en drugs. Sommige landen vinden dat hun burgers ook beschermd moeten 

worden tegen bepaald ideeën en daarom zijn sommige boeken verboden. Ook staatsgeheimen zijn 

voor andere partijen waardevol en daarom wordt er vandaag de dag steeds vaker informatie 

gesmokkeld. 

Smokkelen is verboden. Maar smokkelen is ook erg lucratief: je kunt er heel veel geld mee verdienen. 

Smokkelaars nemen het risico om opgepakt te worden, hun waardevolle goederen kwijt te raken, in 

de gevangenis te komen en soms zelfs ter dood te worden veroordeeld. Maar voor smokkelaars is dit 

alles het helemaal waard. Het is daarom ook erg belangrijk dat ze goeie smokkelmethoden gebruiken. 

Dit zomerkamp gaan we naar Brabant, om precies te zijn naar de grensstreek tussen Nederland en 

België. In het gebied rondom de Malpiesche Bergen, toevallig het scoutingterrein van dit kamp, werd 

vroeger enorm veel gesmokkeld. Zeker ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, toen Nederlanders (NL 

was neutraal) simpele goederen als kaas en boter naar het bezette België brachten. Ook tegenwoordig 

gaat er nog van alles over de grens heen: van drugs tot goud en van informatie tot diamanten. 

Toevallig loopt de Nederlands-Belgische grens precies over ons kampterrein. Elk van jullie kartels heeft 

zich gespecialiseerd in een smokkelwaar (diamant, goud, drugs en informatie), allemaal dingen die de 

Belgen maar wat graag willen hebben. Aan jullie is het de taak om zoveel mogelijk van deze goederen 

aan de Belgen te verkopen. De Belgen (de leiding) zijn een intelligent volkje die aan de andere kant van 

de grens wonen. Jullie kunnen 

aan hen alleen je eigen waar 

verkopen, terwijl je tijdens de 

verschillende beproevingen 

(bij jullie beter bekend als 

spellen) meerdere soorten 

smokkelwaar in handen zult 

krijgen. Onderlinge handel is 

dan ook geboden! Elk kartel 

heeft z’n eigen specialisatie, 

maar wie van jullie is de beste? 
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Planning 

Woensdag 29 mei 

17:30 – Verzamelen op Trappershorst 

Zorg ervoor dat je van tevoren vast gegeten hebt, want daar is ’s avonds 

geen tijd meer voor. Het grootste deel van de leiding is dan al in 

Brabant, kamp aan het opzetten, dus alleen Luc en Anne zullen er zijn 

voor jullie. 

19:30 – Aankomst Malpiesche Bergen 

Rond deze tijd verwachten we op het kampterrein aan te komen, waar 

jullie zullen worden verwelkomd door de leiding. 

20:00 – Opbouw Uitvalsbasis 

Dat wil zeggen jullie tent moeten worden opgezet. De keuken komt morgen 

wel. 

21:00 – Terreinverkenning 

Een echt goeie smokkelaar verkent het terrein waarover hij smokkelt 

zodat hij niet voor verrassingen komt te staan. Hieraan kunnen jullie 

alvast je eerste waar verdienen. 

22:30 – Vergadering van kartelleiders 

 Overleg tussen de belangrijkste heren van dit kamp. 

23:00 – Smokkelstop 

 Want ook smokkelaar willen wel eens slapen 

 

Donderdag 30 mei – Hemelvaartsdag 

8:00 – Opstaan 

 Want er wacht een belangrijke dag. 

10:00 – Kampopbouw 

 Keukens pionieren 

14:00 – Bewijzen van waarde 

Smokkelkartels zijn plekken waar snel geld verdiend kan worden. Dat 

trekt veel nieuwe mensen aan, maar die zullen moeten worden getest door 

bestaande kartelleden. Met andere woorden ‘ontgroening’. 

17:00 – Avondeten 

Nu de kartels compleet zijn kan dit worden gevierd met een mooie warme 

maaltijd. Ook de afwas hoort hierbij! 

20:00 – Gokken! 
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Om te bewijzen dat de nieuwe leden écht onderdeel van het kartel zijn 

geworden wordt er een gokavond voor hen georganiseerd met vertier voor 

een ieder! 

22:30 – Vergadering van Kartelleiders 

 Om te praten over die dingen die een leider een leider maken. 

23:00 – Smokkelstop 

 Einde. 

 

Vrijdag 31 mei 

8:00 – Opstaan 

10:00 – Kanoën  

 Want ook over water wordt er gesmokkeld. 

16:00 – Vrije smokkeltijd  

Terug op het kamp hebben jullie de tijd om het terrein eens wat te 

verkennen. Wie weer kom je leuke dingen tegen! 

17:00 – Koken 

 Want Thuisbezorgd.nl bestaat nog niet in Brabant. 

20:00 – Beproeving in de avond 

 Een avondspel 

22:30 – Vergadering tussen Kartelleiders 

“Een baas leidt door bevelen, maar een leider leidt door voorbeeld te 

geven en voorop te gaan” 

23:00 – Smokkelstop 

Gerrie Eickhof: “Vanaf nu wordt er met scherp geschoten op de grens”  

 

Zaterdag 1 juni 

9:00 – Opstaan  

Da’s inderdaad een uurtje later dan 

gisteren. En dus uitslapen! 

11:00 – Omzeil de Douane 

Misschien wel de laatste mogelijkheid om smokkelwaar te verdienen! 

13:00 – Warme lunch 

Iets in ons zegt dat jullie er vanavond niet meer zijn. Eet dus goed! 

14:30 – Afbreken keukens 
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De dreiging begint steeds heter te worden, jullie hebben vijanden 

gemaakt en dus moet jullie hoofdkantoor afgebroken worden. 

15:30 – Onderduiken 

De politie van Brabant heeft jullie door, de smokkelpraktijken van de 

afgelopen dagen zijn zelfs de Brabantse politie teveel geworden: het 

is tijd om elders onder te gaan duiken. Waar? Dat zoeken jullie zelf 

maar uit! Wij hebben niks meer met jullie te maken en ontkennen alles! 

 

Zondag 2 juni 

10:00/11:00 – Terugkomst & Uitwissen laatste sporen 

Het dreigingsniveau is gezakt, de sterren rechts bovenin het scherm 

beginnen te dalen en het is weer veilig om terug te keren. Alhoewel? 

Het is misschien maar beter om Brabant te verlaten en terug te keren 

naar huis. Maar niet voordat we alle eventuele sporen hebben uitgewist. 

13:30 – Terugkeer naar huis 

We hebben voor jullie wat taxi’s geregeld! 

15:00 – Bijna thuis, maar niet voordat we het materieel weer terug 

hebben gelegd waar we het gevonden hebben. 

Dat wil zeggen: in het Trappershutje 

15:30 – Naar Huis 

Is niet alleen een album van Acda & de Munnik, maar ook wat jullie nu 

gaan doen. lekker douchen, verhalen vertellen en dan heerlijk slapen, 

jullie leven als smokkelaar zit er dan weer op! 
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Dagindeling 

07.30  Jullie worden gewekt door de leiding. Snel de tent 

uit, wassen en aankleden.  

 

08.00 Dit is het tijdstip om bij de leiding te foerageren. Iedere 

patrouille haalt na het fluitsignaal bij de leiding het 

eten voor het ontbijt. Na het eten wordt er natuurlijk 

afgewassen en opgeruimd. 

 

10.00 Begin ochtendprogramma. 

 

12.00 Op het midden van de dag gaan we natuurlijk lunchen en 

hierna natuurlijk weer opruimen en afwassen. 

 

14.00 Aanvang middagprogramma. 

 

17.00 Na het actieve middagprogramma moet er natuurlijk ook 

worden gegeten, dus beginnen jullie nu met koken. Als het 

fluitsignaal klinkt moet er ook gefoerageerd worden. 

 

20.00 Aanvang avondprogramma. 

 

22.00 Het tijdstip waarop we de tent en slaapzak ingaan. Als je 

wilt kan je nog even kletsen totdat de PL terug is van de 

ereraad, maar daarna gaat iedereen slapen. 

 

22.30 Ereraad, hier moeten de PL naar toe. Vergeet niet pen en 

papier mee te nemen en praat ook even met de patrouille 

over hoe de dag ging en geef dit tijdens de raad aan de PL 

door 
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Kampleiding: 

De leiding zal dit jaar bestaan uit: 

 

• Erwin Jansen  

• Lex Aalbers 

• Ingeborg Baars 

• Mark de Bruin 

• Peter Krechting 

• Tijmen Pranger 

• Anne Verdurmen 

 

Opgepakt en in het gevang voor 

smokkelen: 

 

• Luc J. 

• Tristan K. 

 

Taakverdeling 

De leidingtaken zullen tijdens onze reis als volgt verdeeld zijn: 

 

Foerage:     Ingeborg, Peter & Anne 

EHBO:      Ingeborg & Peter 

Materiaal:     Lex 

Financiën:     Mark 

 

Patrouillebegeleiding 

Iedere patrouille krijgt twee patrouillebegeleiders toegewezen die de 

patrouille tijdens het hele kamp begeleiden. Zij zullen je met alles 

helpen, je vragen oplossen, problemen helpen voorkomen.  

 

Kortom: dames en heren die je met respect moet behandelen! 

 

De verdeling is als volgt: 

 

Arenden (Lars)   Mark 

Leeuwen  (Valentijn)  Lex & Anne 

Panters (Yarmo)   Tijmen & Ingeborg 

Tijgers  (Sam)    Peter & Erwin 

 

Contact met leiding 

Erwin: 06-27493004 

Mark:  06-50462440 
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Fluitsignalen 

Om onze tijd gedurende onze zakenreis zo effectief mogelijk te 

gebruiken hebben we een aantal fluitsignalen om snel zaken te kunnen 

regelen. 

Deze signalen zijn als volgt: 

-  : PL’s naar de leidingtent 

- -   : Foerageren 

- - -  : Iedereen verzamelen bij de leidingtent 

 

Bagagelijst 

• Volledig uniform (aan bij vertrek) 

• Slaapzak en matje 

• Regenkleding 

• Laarzen of goede waterdichte schoenen 

• Warme trui  

• 2 T-shirts 

• Oud sportbroekje (voor de kampdoop, wordt vies) 

• 4 paar sokken      

• 4 stel ondergoed 

• Pyjama 

• 2 handdoeken 

• Theedoek 

• Bord-mok-bestek 

• Muggenstift 

• Zwembroek 

• Toiletartikelen 

• Sportbroekje 

• Goede schoenen 

• Dagtoerrugzak 

 

Eventueel meenemen: 

• Zonnebrandolie 

• Zonnebril 

• Fototoestel 

• Muziekinstrument 

• Zitlap/kampvuurdeken 

 

 

Niet meenemen: 

• Radio’s 

• Mp3 speler 
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• Vuurwerk 

• Mobiele telefoon 

• Postduiven 

• Blikjes energy drink 

• Muildieren 

• enz., enz.  
 

Extra uitrusting (per patrouille): 

• Eén mobiele telefoon, opgeladen en met 

voldoende beltegoed. 

 

Doop 

Donderdagmiddag vindt er een gebeurtenis plaats waar vast door de 

oudere verkenners naar uitgezien wordt: De kampdoop. De mensen die dit 

jaar bij de patrouille gekomen zijn zullen op deze feestelijke middag 

ingewijd worden als “echte” volwaardige patrouilleleden. Het is de 

bedoeling dat de “in-te-wijden-patrouilleleden” een aantal opdrachten 

uit gaan voeren, om tenslotte te kunnen bewijzen dat zij volledig 

“patrouilleproof” zijn. 

 

Zakgeld 

Tijdens het kamp zal je weinig geld nodig hebben. Je zult al je 

aandacht moeten richten op de smokkel. Veel tijd om uit te rusten is 

er niet; het zal dus zelden voorkomen dat we “even” met z’n allen 

gezellig een plaatsje in een ver oord te kunnen bezoeken. Je hoeft 

daarom dus ook niet veel geld mee te nemen. Wij schatten, dat je met 

€ 10,- makkelijk in de wereld uit de voeten kunt. 

 

Afspraken 

Omdat we tijdens het kamp druk zullen zijn met het programma gelden 

de volgende afspraken: 

o Verlaat het kampterrein niet zonder toestemming van de 

leiding. 

o We zitten samen op een schitterend kampterrein dus is het 

zaak dat we het ook samen schoonhouden. 

o Reageer zo vlot mogelijk op de fluitsignalen, zodat we 

gezamenlijk kunnen starten met de geplande activiteiten. 

o Je mag ‘s morgens niet je bed uit voordat er je gewekt 

wordt. 

o Als je ‘s avonds in je tent ligt, mag je gerust nog wat 

kletsen, maar ga gewoon slapen als de leiding is langs 

geweest. 

o Elke avond komen de PL’s in de leidingtent voor de zogenaam-

de ereraad. Een soort bespreking waar de afgelopen dag 

wordt doorgepraat. Ook wordt de volgende dag besproken, en 

kunnen eventuele wensen van jullie naar voren gebracht 

worden. 
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o Praat dus iedere avond even met je PL voor hij naar de 

ereraad gaat. 

o De PL’s moeten een notitieblok en pen meenemen voor de 

ereraad zodat de afspraken die er gemaakt worden duidelijk 

door gegeven worden. 

 

Telefoons 

Dit jaar neemt iedere patrouille één telefoon mee, die opgeladen is 

en voldoende beltegoed heeft. Vooraf worden deze telefoons ingenomen 

door de leiding.  

 

Iedereen die verder tóch een telefoon meeneemt, en dat wordt opgemerkt 

door de leiding, moet zijn telefoon inleveren.  

 

Kampterrein 
 

We kamperen dit jaar in de mooie Brabantse bossen, bijna tegen de 

Belgische grens aan. Het terrein waar wij onze tenten op gaan zetten 

is heuvelachtig en lekker groot en we hebben dus mooie de ruimte! Het 

kampterrein heet de Malpiesche Bergen en is een scoutinglabelterrein 

https://malpieschebergen.scouting.nl/ wat zoveel wil zeggen als dat 

het lekker primitief is. Maar daar houden we wel van. Want buiten 

begint als je de deur achter je dicht trekt.  

 

“ Het labelterrein ligt in de buurt van Valkenswaard vlakbij 

de Belgische grens en is een van de weinige primitieve 

kampeerterreinen van Nederland. Wij bieden hier de meest 

natuurlijke vorm van kamperen aan, zonder toiletgebouwen of 

elektriciteit, in de prachtige Brabantse bossen.” 

Verder kunnen we er nog over vermelden dat de Dommel (bekend van onder 

meer Dommelsch en de tekenfilm) op 15 minuten lopen van het kampterrein 

ligt. 

 

https://malpieschebergen.scouting.nl/
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Adres 

Het Mortelke 3  

5556XD  

Valkenswaard.  

 

Routebeschrijving 

Vanuit Eindhoven N69 naar 

Valkenswaard 

1.Volg vanuit Eindhoven de N 69 richting Valkenswaard/Hasselt 

2. 5 km na Valkenswaard bij de rotonde zie: locatie Teutenheuvels of 

Kempenland 

Locatie Teutenheuvels tereinen 2 Kapelweg ,3 Hoeverdijk en 4 Het 

Mortelke 

1. Op de rotonde linksaf de Dorpsstraat richting Borkel en Schaft. 

2. Direct na het bebouwde kom bord Borkel, rechts de Bruggerdijk en 

daarna direct rechts de Hoeverdijk in. 

Terrein 4 Het Mortelke De Hoeverdijk blijven volgen tot de weg links 

om buigt. Je rijdt dan rechtdoor de klinkerweg Het Mortelke op. Net 

voor de aluminium waterput het bospad in. Het bospad 25 meter volgen 

is het terrein rechts. 

 


