Dinsdag 30 juli 2013

Kamp C
Regenboog
Spelletjes voor 2

Het rode shirt ontbrak nog in
de regenboog. Dat is nu opgelost.

We hebben gisteren iets ge- Andere spellen waren:
leerd over speltheorie. Uw In welke rij je moet
verslaggever zat dit keer in
staan voor boodschapgroepje 1.
pen in de Sovjet Unie.
Geef je wel of niet
Niet alle spellen bleken een
voorrang in het veroptimale strategie te hebben.
keer. Vooral de verZoals: noem een geheel gekeerde keuze heeft een
tal, dat is je score.
zeer negatieve score.

Wist je dat…
Stank in de slaapzaal na smokkelen
4 komkommers gegeten
9 halve uien opgegeten
Na het GFT smokkelspel is de
voorraad groente en fruit op
de Poelakker aanzienlijk kleiner. Op de slaapzalen ruikt het
zeker niet frisser dan daarvoor...

Memorabele quotes



… Tim 0.999999999999999
pepernoot gewonnen heeft
van Hildo?

… Bertram graag een rustieke route naar kamp wil
de fietsen?
… Hij daardoor een half uur

heeft moeten lopen voordat hij iemand tegenkwam
die hem kon helpen met
zijn lekke band?
… Bart nogal veel ruimte
nodig heeft?

Onmogelijke figuren

Michiel: ”… dan heb je een
ander probleem dat hetzelfde is.”
Joeri: “Lelystad wordt nog
eens mijn ondergang.”
Liesbeth: ”Ik ben een hele
goede teddybeer.”
Anoniem:”Eigenlijk moet je
eerst 112 bellen en dan
verongelukken, dat is sneller.”

Oproep!
Heb je een leuk, kort verslagje
van iets dat je op kamp gedaan hebt? Of een roddel, oproep, advertentie, weetje, liefdesverklaring of leuke foto?
Lever het in bij de redactie
van de Vierkrant!!! (Evelien
en Jeanine) En wie weet zie je
je bijdrage terug in de volgende editie.

Woensdag 31 juli 2013

Kamp C

Wiskunde
Schokkend nieuws!
De kampleiding heeft het programma van de woensdag
en donderdag omgewisseld, wegens meteorologische
redenen. Ook het corveerooster is aangepast!

Memorabele quotes

Wist je dat…
… Annemieke Vivike een onmogelijk
figuur vindt?
… Michiel bij de vrouwtjes in de
smaak valt?
… Johannes een kleptomaan is?
… Maar dat niets persoonlijks is?
…. Hij ook de plaats Tehikiti heeft
gejat? (Het begint met een t.)
… Hildo tennisrackets beter vindt
dan frisbees?
… Remy en Leonie samen vet schattig zijn? (Of was dat Remie?)
…. Hildo en Anne Maaike heus alleen
maar studiegenoten waren?
…. Michiel en Annemieke vast een
interessante relatie hebben?

Er is al goed gewerkt aan de
weekproblemen. Ondertussen
weten we allemaal waarom er
geen meerkeuzeproefwerken
wiskunde bestaan.











Met dank aan roddelkoning Joeri.

Oproep!



Heb je een leuk, kort verslagje van
iets dat je op kamp gedaan hebt? Of
een roddel, oproep, advertentie,
weetje, liefdesverklaring of leuke
foto? Lever het in bij de redactie
van de Vierkrant!!! (Evelien en
Jeanine) En wie weet zie je je bijdrage terug in de volgende editie.







Maurice komt logeren en zegt tegen Willem Jan:
“In welk bed slapen wij?”
Iris tegen Hildo: ”Het ging toch goed met dat bedrijfje van Michiel?” Hildo: “Al sla je me dood.”
Anne Maaike: “Ik vind Liesbeth wel verdacht!”
Annemieke: “Als je Michiel dan toch vermoordt,
doe dat dan voordat we getrouwd zijn, dan heb ik
zijn studieschuld niet.”
Iris bij onmogelijke figuren tekenen: “Deze lijn
klopt niet, of ik klop niet.”
Willem Jan geeft efficiënt antwoord: “Saskia, Evelien, en bijna.”
Frank: “Ja, maar als je het op zijn kop houdt, zie
je het ondersteboven!”
Gideon: “Twaalf kan niet oneven zijn.”
Romke tekent driehoeken. Evelien: “Die lijn is niet
echt recht, he?” Romke: “Maar anders wordt het
een onmogelijke figuur.” Evelien: “Dan moet je
hem bij Liesbeth inleveren.”
Joeri: “Rode paprika? Ik ben dan wel kleurenblind,
maar dat zie ik nog wel.”
Liesbeth: “Ik ben niet verdacht. Ik heb de moord
bedacht, maar niet gepleegd.”
Jeanine: “Ik ben ook vergeten wat ik wel weet.”
Michiel: “Ik kan geen affaire hebben met Liesbeth,
want die had geen rol.”
Willem Jan tegen Vivike: “Je bent mijn nieuwe
meest favoriete persoon aan deze tafel.”
Maaike: “Dus we moeten deelnemers integreren,
en niet afleiden.”

Donderdag 1 augustus 2013

Kamp C
Storm op de slaapzaal
Lunteren, een op het oog zo rustig dorp, blijkt onvermoede
gevaren te herbergen. In de buurt van het wiskundekamp
houdt zich een plaatselijke regenwolk op. Op de meest ongelukkige momenten valt er een plens regen, bijvoorbeeld als
er net een moord gepleegd is, of als je rustig probeert in te
slapen. Remy, vindingrijk als altijd, heeft hier iets op gevonden. Hij slaap op het onderste bed en op het bovenste bed
heeft hij een paraplu gezet. Zo kan hij rustig slapen.

Wiskunde
Vouwen met een knip, zeeslagje, wiskundige goocheltrucs: er was weer genoeg te
beleven op wiskundekamp!

Memorabele quotes




Wist je dat…
… Maaike Hildo niet wil hebben?
… je eigenlijk bijna alle figuren kan
maken met maar 1 knip?
… KJT voor een heleboel zaken kan
staan? Ken Je Tegenstander, KleineJongensToetje, KomkommerJoppiesausToetje, Kan Je Tellen, om
er maar een paar te noemen.
… je je nog tot in het zwembad kan
opgeven voor de bonte avond?
… Hildo blijkbaar een beetje op een
knotwilg lijkt?
… dat zo’n kleine, gedrongen, kale
boom is?
… je de weekproblemen uiterlijk vrijdag voor het ontbijt moet inleveren?

Advertentie
Verloren: donderwolk
Heeft u informatie, neem dan
contact op met Graaf Tel.
Beloning: geen regen meer.














Remie: “Op welke plek komt Bertram in de regenboog?”. Remy: “Onder de B.”
Maaike: “ik ben heel gezellig maar mijn gezicht is
heel saai.”
Hildo tegen Maaike: “Niemand gaat mij aan jou
geven.”
Remie tegen Marijke: “Nou mag je Annemieke
niet meer zoenen.”
Joeri: “Hoe vaker je beter wordt, hoe slechter je
wordt in beter worden.”
Joeri: “Hij kwam daarnet uit mijn mond.”
Tom: “Remie wil vast wel een massage van een
homoseksueel varken.” Remie: “Lekker biggetje
van me!”
Evelien: “En waar is jullie vijfde persoon?” Robbert: “Die staat tussen ons in, maar hij is even
vergeten naar voren te lopen.”
Timo: “Ik ben veel ouder dan ik er uitzie.”
Maaike om 16.20 uur: “Hebben we eigenlijk al
geluncht vandaag?”
Frank: “Het was niet Saskia’s haar, dus het was
een vlieg.” “Wist je dat haar heel eng is?”
Bart: “Joeri’s haar voelt ook wel aan als een
vlieg.”
Jolien heeft blijkbaar nog niet genoeg gegeten:
“Zouden vliegen lekker smaken?”
Leonie: “Het smeert lastig als de helft van je mes
drupt en de rest geel is.”
Anne Maaike over scores bijhouden met een app:
“Maar wij hebben toch pen en papier, en Willem
Jan. “

Vrijdag 2 augustus 2013

Kamp C
De vierkantnacht was nog
maar een uur bezig….





Zwemmen
Het water in het zwembad was
nog een beetje koud. Gelukkig
was het op het gras lekker
warm en zijn er veel spelletjes
gespeeld.

Wist je dat…
… Jos 110 stemmen heeft in zijn
hoofd?
… Het speurtochtgroepje van David,
Gideon, Tom, Wout en Robbert al
fout liep toen ze naar het station
gingen?
… Robbert goed is in intimideren?
Hij wil vast een demonstratie geven.
… Uw huisfotograaf morgen de camera in de aanslag heeft, voor de
slachtoffers van het slaapgebrek?
… Remi-e langzaam spijt kreeg dat
hij zijn muggen-t-shirt had aangetrokken?
… Jacobien diep van binnen eigenlijk een kast is?
… Saskia en Remi-e samen in één
lichtgevend hesje passen?
















… Het tijdens de Vierkantnacht nog
lang onrustig bleef in de Poelakker? 

Memorabele quotes
Het bosspel van woensdag. Thijs: “Ik ben maar een
simpele mijnwerker.” Hanneke: “Kun je olijfolie maken?” Thijs: “Wat denk je dat een mijnwerker doet?”
Deelnemer aan datzelfde bosspel, tegen de EHBOpost: “Als we een been breken, krijgen we hier dan
ook iets?”
Iris op de slaapzaal: “Ik wil de hele nacht slapen.
Jullie mogen niet praten voor half acht, tenzij je een
been breekt.”
Hugo zoekt een post voor de speurtocht: “Bertram,
je kent Liesbeth?” Bertram zegt: “Euh, ja?” Hugo:
“Vind je haar leuk?”
Robbert is aan het zingen. Timo: “Prachtig!” Robbert: “Ik ben prachtig.”
Luc, terwijl Jos naast hem staat: “Waar is Jos als je
hem nodig hebt? “
Nicholas ziet de strippenkaart van de speurtocht:
“Oh, moeten we die in één knip uitknippen?”
Remy: “Die mag niet op de quotelijst.”
Paul: “[…] mooie basstemmen, en dan die schelle
kippetjes erboven uit.”
Jeanine tegen Tim: “Als we zeggen: nu gaan we aan
het werk, bedoelen we eigenlijk jullie. Dat is een exclusieve “we”.”
De Vierkanters zijn beter in routines dan de beheerder: “Op welke dag deden we ook alweer altijd de
kroket bij jullie?”
Jos, over de roffelkwaliteiten van de deelnemers op
kamp C: “Dat lukt een stuk beter op kamp B!”
Evelien tegen Thijs: “Heb jij nog wat leuks mee gemaakt?” Thijs: “Nee, niets bijzonders, hoor.” Jeanine: “Waarom ga je dan mee op kamp?” Thijs: ”Ik
bedoel: niets voor in de Vierkrant.”
Anne Maaike tijdens wisrun: “Jullie krijgen een halve
punt extra als jullie deze koffie weer weghalen. Gatver! Geef maar aan Jeanine!”
Ook tijdens de wisrun na de promotie van de ananassinusilator. Hildo: “Ik ben verkocht.”
Bertram tegen Jacobien: “We hebben besloten dat jij
niet meer zielig bent.”
Maud: “Hebben jullie ook vingers?” Iris: “Nee, die
heb ik afgeknipt.”
Deelnemer aan het weerwolven: “Dus ik ben gek of
paranoïde.”

