
 

 
 
 
 

Kampverslag van Little Creek 28/02/2006 tot 05/03/06 
 
 

 
Op maandag 27/02 was het terug zover, alles in de 
wagen laden voor ons tweede kamp dit jaar. 
Dinsdagmorgen nog een laatste check-up en weg 
waren we. 
De eerste halte was Smeerebbe-Vloerzegem waar we 
samen met McCall, Liza-Jane, Little Guy en Lady 
Whiskey onze weg verder zetten naar Ternat. Hier was 
ons tweede rendez-vouspunt richting Little Creek. 
Kwart na elf kwam het startschot voor het tweede deel 
van onze trip. 
Na een lange rit hielden we nog een tussenstop om iets 

te drinken en te eten waarna we het laatste deel van onze etappe aanvingen. 
Het landschap werd heuvelachtiger, wat betekend dat we onze bestemming bijna bereikt hadden. 
Af en toe wat sneeuw, maar niks om ons zorgen over te maken, dachten we, maar hoe dichter wij 
bij onze bestemming kwamen, hoe dikker de sneeuwlaag werd! 
Eenmaal aangekomen was de sneeuw weer verdwenen, pech en toch geluk, geluk omdat we dan 
gemakkelijker konden opzetten. 
Na de verwelkoming van onze gastheer en vrouw werd ons gezegd dat we alles via de weg naar 
beneden moesten sleuren omdat er geen auto’s op de wei mochten. 
Wat een pech maar niet getreurd ieder van ons wou toch opzetten en dit liefst nog voor de 
duisternis neerviel.  
Dus na een drankje in de kantine gingen we opbouwen, alles 
uit de wagen laden en vooral goed opletten dat we niet 
weggleden van de berm. 
Tijdens het opzetten waren de weergoden ons niet gunstig 
gezind en kregen we een sneeuwbui van jewelste over ons 
heen. Dus alles snel afdekken onder plastiek en hopen dat de 
bui vlug over was zodat we ons 
konden klaarmaken voor de 
eerste koude nacht.  
De eerste avond lag iedereen  
snel onder de wol om te  
recupereren van de lange rit en  
het harde labeur.  
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Woensdagmorgen, een mooi sneeuwtapijt had onze wei gekleurd en op de luifel lag een 5cm 
dikke witte massa wat voor enig overgewicht zorgde, dus dit moest er voor alle veiligheid af. 
Na verbroedering met onze vrienden de indianen en het nuttigen van wat heerlijke koffie en ander 
lekkers was het snel middag en begonnen we ons potje te koken. 
Door het koude weer en de strakke wind aten we noodgedwongen in onze tent 
Na de middag kwam Cpt Sitting Bull aan, hij werd afgehaald aan het station door McCall. 
Voor ons comfort legden we stro voor onze tenten, Cpt Sitting Bull zag hierin zijn kans groot om 
een lekker oldtimerbedje van het gegeerde stro te 
maken.  
Petje af voor onze medical captain, hij heeft dus 
de ganse periode op dit bedje en zonder vuur in 
zijn tent geslapen, wetende dat het kwik s’nachts 
diep onder nul ging. 
Ons Amy foster kwam te weten dat je door 
Budweiser te drinken kon sparen voor attributen 
van dit bekende merk. Voor ons het ideale excuus 
om er eentje extra te drinken!! 
Donderdag kwam Cpt Big Daddy ons vervoegen 
en ook hij had bij het opzetten een sneeuwbui te 
verduren, net zoals wij. 
 
‘s Avonds ons eens lekker gaan verwarmen in de kantine 
en daarna vlug onder de lakens. 
Vrijdag hadden onze oren wat te horen gekregen, het was 
de huwelijksverjaardag van Jo & Danny en al snel werd er 
een klein feestje in elkaar gebokst. 
Lt Hoss kwam ons vervoegen en ook hij bleef niet 
gespaard van de nodige winterse buien. 
‘s Avonds werden de feestvarkens ontvoerd en naar de wei 
gebracht waar we met z’n allen hun zeven jarig 
countryhuwelijk hebben gevierd. 
We hadden taart en drank voorzien en ons eigen zang en dichttalent Mustang Spirit was in haar 
pen gekropen. Zij zorgde voor een mooi, actueel gedicht wat opnieuw een streling was voor het 
oor. 

Kolonel Virgil en Sergeant-Major Bill waren ook van de 
partij en kwamen ons dagelijks een bezoekje brengen. 
We zijn verbroederd met de indianen en ik hoop deze 
heren in de toekomst nog veel tegen te komen op de een 
of andere activiteit. Ik ben ervan overtuigd dat we van 
hen nog veel kunnen leren. 
Van drill en oefeningen was op dit kamp geen sprake, het 
was meer een oefening van overleven en jezelf warm 
houden in deze winterdagen. 
Zaterdag weerklonk enig zangtalent op de wei. Amy, 
Kate Foster en Little Rose zongen wat moderne liederen, 
“om hen te verwarmen denk ik.”  
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Vlug kwam er een humoristische opmerking dat deze liederen nog niet bestonden in die tijd maar 
McCall kon zich dan ook zelf niet houden en begon hen wat aan te moedigen op zijn 
mondharmonica. 

s’ Avonds was er een amusementsavond in de kantine met een 
optreden van Rene Guyline waar iedereen zich kostelijk heeft 
geamuseerd. 
Ikzelf heb me de hele tijd bezig gehouden met het kampvuur 
wat ik maar niet aan de praat kreeg. Door het te natte hout 
waren de vlammen die ik er in kreeg van korte duur. 
Zondag, nog voor de vlaggengroet, kregen we bezoek van 
Mister McCain, Jacky Daniëls en de kids. En dan, kort na de 
middag, het laatste eerbetoon aan de vlag, opbreken en terug 
alles omhoog duwen, de berm op.  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Na een laatste drank in de kantine  
was ons avontuur voorbij en kon  
de lange terugweg beginnen. 
Na wat tussenstops voor koffie kwamen we moe en 
tevreden thuis. 
Uitladen, alles in orde te maken en laten drogen voor een volgend kamp was voor maandag.  
Eerst genieten van een welverdiende nachtrust in ons eigen lekker warm Bedje! 
Hopelijk zijn we volgend kamp wat talrijker zodat we wat meer “ons ding “ kunnen doen. 
SEE YOU ALL 
 
First Sergeant  
John Fowler 
Co H 

Layout 
John McCain 

Sgt-major & secretary 
37 th Texas Cavalry 
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