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 vertrokken naar 

el deze dag niet te moeten werken  

e 

e 

iet zeuren hé ☺. 

Hoera….Opnieuw een kampweekend 
voor de boeg, donderdagavond was ik al 
druk in de weer met het laden van mijn
auto.  
Vrijdag na een halve dag werken snel wat 
eten en dan onze voedselvoorraad in
Om 13.30 richting Sergeant-Major 
McCain waar we samen
Texas City te Tremelo. 

  Lt Hoss en black-smith Little Guy hadden het voorde
  en hadden afgesproken reeds in de voormiddag te vertrekken.  
Om 14.00 uur gaf McCain het startsein en weg waren we voor een tripje van 1.30uur. 
Eenmaal op de autosnelweg begon het al terug te kriebelen bij mij en wou ik zo snel 
mogelijk opzetten. 
McCain moest nog voltanken maar na Wetteren en Brussel te passeren kwamen we geen 
tankstations meer tegen op de weg naar Tremelo, dus werd het tanken in Tremelo zelf. 
Zoals we al gewoon zijn waren de weergoden ons opnieuw niet gunstig gezind, bijna ter 
plaatse begon het te regenen en moesten we dus noodgedwongen in de motregen onze 
tentjes installeren.  
We kregen onze stek toegewezen en 
geloof het of niet, als bij wonder kregen 
McCain en ik hetzelfde idee. Na een kort 
overleg met de vrouwen besloten we 
onze tenten kop aan kop op te zetten 
zodanig dat we één grote gezamenlijk
luifel kregen. Een van de zijkanten 
hadden we volledig dicht gemaakt en met 
het vuurtje van McCain in het midden 
was het al vlug gezellig warm en konden we elk om 
beurt ons potje koken. We hadden afgesproken dat wi
eerst wakker werd het vuur deed branden en koffie 
maakte. Soms deden we een wedstrijd, wie als laatste 
op was deed de afwas, Kate en McCain jullie hebben 
dat goed gedaan hoor, alles was mooi proper. Maar 
John de volgende keer n
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Er was veel volk op het terrein die we nog nooit gezien hadden en al gauw waren we aan 
de praat met iedereen. De verbroedering kon weer gebeuren tijdens die 3 dagen, er kwam 
dan ook veel informatie naar boven die we zowel op kamp als in het bos kon worden 
gebruikt. Alles werd mooi in onze koppen opgeslagen, we kregen veel nuttige informatie 
welke later zeker nog van pas kan komen. 

 
We hadden al vele wilde 
verhalen gehoord over een 
zekere Crazy en zodoende 
hielden we hem dan ook 
nauwlettend in het oog, maar 
hij heeft zich vrij rustig 
gehouden en we hebben er 
ook nog wat van opgestoken.  

iss Sitting Bull 

j 
el in geuren en kleuren vertellen en 

ang 
za-Jane waren later op de 

 de 

r werden enkele 
r een Nederlander en  

ren kregen was 
cht teveel om op één weekend te onthouden. 

 

 
 
Zaterdag was er een spelnamiddag, de 
proeven waren zodanig uitgedokterd dat 
er steeds iets bruikbaar kon uit geleerd 
worden, maar niemand van ons had dat 
door en deed mee voor de fun. 

 
Hier kregen we het bezoek van Mister en M
vergezeld van Miss Beauty en Pat Garret.  
Op zondag was er het tweede deel van de spelen, daar was 
Jacky Daniëls zo geen fan van. Voor meer inlichting moet je bi
haar zijn, ze zal u alles w
anders helpen we haar wel wat. 
Die zondag kregen we ook bezoek van Big Daddy en Must
Spirit, ook Sixpack McCall en Li
middag van de partij. 
Nadat alle punten geteld waren 

kwamen er op maandag nog enkele barragewedstrijden voor
definitieve rangschikking. De officiële uitslag werd bekend 
gemaakt bij het sluiten van het kamp, deze kee
prijzen geschonken doo
Carol van Texas City. 
Ook General Tex Kirby was van de partij en ik moet zeggen 
jongens, die man is een wandelende bibliotheek op het gebied 
van Civil War. Al de info die we van hem te ho
e
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Op regelmatige basis weergalmden de mooie klanken van 
Crazy Joe’s native-flute door het kamp. 
Zaterdagavond was er een liveoptreden van een of ander 
countryzanger welke zijn naam mij niet direct te binnen schiet, 
uiteraard zijn wij daar ook eens naar gaan kijken. Tussen pot 
en pint werd er opnieuw veel over het kampleven gepraat en 
hoe zeer ze het apprecieerden dat we daar ook aanwezig waren. 

gen. 

 

Jacky en the kids.  

ieuw in voor een volgende kamp. 

Maandag om 14.00 uur was het dan terug zover, het kamp 
werd gesloten met de nodige speeches en bedankin
We zouden er nog eentje drinken in de saloon om dan vlug nog 
iets te eten en dan onze tentjes op te breken, maar dit liep wat 
uit daar General Kirby ons terug vertelde over de geschiedenis 
van de Civil War.  
 
 

Toen we dan eindelijk uit de saloon geraakten 
waren er al veel tentjes zo goed of afgebroken 
en wij moesten ons potje nog koken. 
Terwijl wij nog lekker aan het eten waren 
kwamen de meeste al afscheid nemen en 
hoopten ons nog terug te zien op een van hun 
volgende kampen. Rond 19.00 uur waren wij 
gepakt en gezakt, nog een laatste consumptie 
in de saloon en dan opnieuw richting Merelbeke. In Groot
Bijgaarden hielden we een sanitaire tussenstop en 
dronken nog een kopje koffie om dan afscheid te nemen 
van John, 
Thuis gekomen hebben we alles nog uitgeladen, behalve 
onze dakkoffer, want op 28/4/06 is het terug zover en 
moet alles er opn
Onze tent hangt te drogen en de was wordt gedaan zodat alles op tijd klaar is voor het 
volgende kamp te Deinze. 
 
Hopend op een talrijke opkomst op ons volgend kamp, 
John Fowler 
1st sergeant Co. H 
37th Texas Cavalry   
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