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Door :
First Sergeant Fowler John
Vrijdag 19-08 was het dus weer zover om met volgeladen auto’s te
vertrekken voor wat terug een mooi kampweekend ging worden. Enkele
mensen spraken bij mij thuis af om dan samen naar het rendez-vous punt te
vetrekken. Ik was nog niet klaar met laden of iedereen kwam al toe, maar na
een eerste natje kon ik verder doen om toch op tijd te kunnen vertrekken.
Rond 14.00 startten we de wagens en hop daar gingen we richting
Groot-Bijgaarden. In Ternat ging het al fout. We zagen een file voor ons
opduiken, maar kom nog niet getreurd, want we waren stipt op tijd om
iedereen te begroeten en de volgende (zware) trip aan te vatten, in colonne!
Na een kleine aanwezigheidscontrole van de Major en de nodige uitleg,
volgorde van wagens, te volgen traject enz., startte iedereen gretig de wagen
om toch snel ter plaatse te kunnen zijn.
Maar het verkeer was ons niet gunstig gezind tot in
Leuven (één uur rijden op 20 km).Maar éénmaal we
tegen Luik de heuvelachtige omgeving zagen, zag ik
bij mij in de wagen wat monden en ogen opengaan
van de toch prachtige streek die we aan het
doorkruisen waren. Toen we de snelweg verlieten
en de kronkelige wegen van de streek hadden
doorploeterd, kwamen we na een trip van 4 uur aan in “Little Creek.”
Iedereen keek wel even rond van hoe mooi het daar
was en na een warme ontvangst van de uitbaters wou
iedereen al snel opzetten. Na een kleine inspectie van
het terrein konden we
aan de slag om nog
voor het donker op te
zetten, waar velen toch
nog in slaagden. De vuren werden aangestoken,
de eerste koffiegeur kwam boven en het
kampleven kwam op gang. Tussen twee bergen
in stond alles opgesteld, het zicht was terug
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prachtig. Mede door de vele petroleumlichtjes en kaarsen die branden, straalt ons kamp toch wel
een aparte sfeer uit, waarvan iedereen tot rust komt. Dit werd al snel opgemerkt door andere
militairen die daar ook aanwezig waren.
En plots klonk de eerste fall-inn, de major had zijn openingsspeech
klaar, waar velen onder ons toch steeds op wachten. Iedereen is de
eerste nacht vrij van wacht, zodat iedereen kon uitrusten en zo goed
uitgeslapen aan de volgende dag kon beginnen. Er werd tevens
melding gemaakt dat er een verjaardag was, welbepaald van Miss
Morning Star waarbij iedereen uitgenodigd werd aan de tent van Cpt
Sitting Bull, waar ons een natje en een droogje werd aangeboden.
Toch verliep die éérste nacht niet echt rustig. Een paard was uitgebroken en op het kamp verzeild
geraakt, gelukkig zonder enige schade aan te brengen, later werd het door de eigenaar op zijn
respectievelijke plaats terug gezet.
Zaterdag 20/08/2005, het bestelde brood (geschonken door de uitbaters) werd geleverd en al snel
gingen er nogal wat boterhammen naar binnen. Om 09u00 tromgeroffel met de melding
“Co’s prepare for flag-salut:” Zoeken en nog eens zoeken, onze compagnievlag (Co H) was
nergens te bespeuren. Onze Cpt “Big Daddy” had ze blijkbaar niet mee.
Mijn eerste fall-inn van het kamp kwam en galmde in het dal. De troepen verzamelden voor mij en
ik kon mijn eerste ding doen (Term gestolen van de Major, -lach-). Eenmaal iedereen op zijn plaats
stond verliet plots Cpt., Big Daddy zijn plaats en kwam hij terug met de vlag en iets in
cadeauverpakking? De Flagg-posts werden op hun plaats gesteld en mochten als eerste het
cadeautje openen. Het bleek de nieuwe regiment flag te zijn. Laura Bradley die nog iets goed te
maken had en Jack McFinn waren flagpost van dienst en hadden de eer als eerste onze kleuren de
hoogte in hijsen. Amai, zo mooi……………
Hierbij wil ik dan ook Mustang Spirit toch
even feliciteren voor het prachtige werk dat ze terug geleverd heeft bij het maken van deze vlag.
Aan de andere kant van het terrein stonden reeds enkele militairen van
andere compagnies te kijken hoe het er bij ons aan toe ging. Na de
officieel meldingen konden sommige mensen nog snel wat
boodschappen doen om dan tegen de middag hun potje te koken
en zo klaar te zijn tegen 2uur. De vergadering van de board of
officers was ondertussen gedaan, ik kreeg bepaalde meldingen
doorgespeeld en kon dan beginnen met de drill. Cpt Big Daddy
wou een saber en pistol inspectie zien! Hierbij ging hij opnieuw
nauwkeurig te
werk om er op toe te zien dat alle pistols er steeds netjes
voorkomen. Zoals op ieder kamp lopen we dan ook geladen, maar we konden in geen geval vuren,
uit voorzorg voor de paarden die ons kamp toch gedeeltelijk omringden.
Plots hoorden we bugle geschal en zagen dat de paarden die gans
boven op de berg stonden er naar luisterden en dan in volle galop
de berg afliepen. Amai wat een spektakel. De sergeant-major zei
“dat zijn waarschijnlijk cavaleriepaarden,” maar helaas dat
waren ze niet. Op de manege gebruiken ze ook een trompet om
de paarden te roepen. We kregen ook het bezoek
van een Cherokee indiaan beschilderd met
oorlogskleuren en die met iedereen op de foto
wou. Sergeant-major Bill en Cpt Cheyenne waren
wel vaste gasten op ons kamp en wilden blijkbaar
veel bijleren, van hoe wij alles deden.
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Toen terug een fall-inn om met de troepen nog eens de drill te herhalen en de nieuwe passen die we
te Ninove hadden geleerd nog eens te proberen. Al snel was het al tijd om terug te keren naar het
kamp voor de vlaggengroet en ons avondpotje te koken.
Na het eten klonk er plots een nieuwe fall-inn, door de major in eigen persoon, wat
was er nu aan de hand? Opnieuw kwam er een melding van een verjaardag, deze
keer was het de beurt aan Jack McFinn die ons samen met Lucy Walton, welke op
zondag jarig was, een droogje en een natje aanboden. Mustang kon zich niet meer
houden en begon spontaan te zingen waarop Cpt Big Daddy schrok en even
wegsprong.
Wat later op de avond, als de duisternis reeds was gevallen,
verraste Cpt Cheyenne ons met wat vuurgespuw waar de major
en de sergeant-major zich ook eens aan waagden en dit in
gewapende slaapuitrusting. De mensen die van wacht waren
kropen al snel onder de wol opdat ze hun taken goed zouden
kunnen uitvoeren.

Zondagmorgen was de bakker ons niet vergeten en konden we
terug genieten van het lekkere brood, ons aangeboden door de
uitbaters. Na de vlaggengroet terug wat drill en al snel wilden
verscheidene militairen van andere regimenten met ons meedoen.
Een dame die mee was, wou ons terug eens horen zingen omdat ze
dat zo prachtig vond. De sergeant-major twijfelde geen moment en
zong ons spontaan alles mooi voor.
Plots klonk er tromgeroffel, terug voor de vlaggengroet, ik deed mijn fall-inn waarbij ik wist dat
sergeant-major Bill en de dame opnieuw meededen. Maar plots werd ik onderbroken door Lt Hoss
die nog een ganse horde militairen meebracht. Ik schrok wel even, mede door het grote aantal, dat
ik plots onder mijn hoede kreeg en moest begeleiden naar het paradeplein. Mijn stemvolume moest
plots veel hoger opdat iedereen mijn bevelen zou kunnen horen.

Na de vlaggengroet deed Lt Hoss dienst als tolk zodat de Franstalige militairen de bedankingen van
de staff konden aanhoren. Ook de First Sergeant van de andere compagnie vroeg toestemming aan
zijn Lt om een hoera geschal te laten horen voor onze prestaties, die hij dan ook onmiddellijk kreeg.
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Mustang Spirit was dan ook terug in haar pen gekropen en had een
liedje gemaakt en voor de Franstalige onder ons vertaalde ze het dan
ook. Na een heildronk voor de samenwerking wou Lt Taylor een
benoeming doen van iemand uit zijn compagnie welke we dan ook
deden op onze traditionele wijze. Een groepsfoto werd gemaakt en terug
een droogje en natje van de bevorderde werd ons aangeboden.

Het deed deugd de reacties van de andere Co. te horen, ze geven mij moed om zo te blijven verder
doen. Mensen we zijn goed bezig, geloof me en er zal daar nog lang over het 37ste gesproken
worden. Het opbreken van het kamp kon terug gebeuren en zoals altijd
liet dit wel terug even op zich wachten. Na afscheid te hebben genomen
en nog wat afspraken te hebben gemaakt met de andere regimenten, ging
het richting saloon voor een laatste droogje en een natje om dan terug in
colonne richting huiswaarts te rijden.
Een pitstop voor sommige nog onderweg en dan
in een ruk naar huis.
Ik hoop dan ook velen terug te zien op een
volgend kamp.

John Fowler
1st sergeant
Co.H “Daddy’s Prouds”
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