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Ossenisse 2005
Op vrijdag 15 juli was het weer zover major Mc Call en ikzelf vertrokken als voorhoede naar
Ossenisse of beter gezegd Zaamslag voor ons jaarlijks negendaags kamp. Eens aangekomen
werden we naar goede gewoonte ontvangen door de al ongeduldige, volledig in countrystijl
uitgedoste Miss Texas en een al even enthousiaste Benny, de
rondbuikige, sympathieke eigenaar van camping ’t Hellegat.
We konden het dus niet laten om eventjes binnen te wippen in
de kantine, enkele biertjes te drinken en een frietje te
verorberen. En … zoals ik de meeste onder jullie reeds hoor
denken, inderdaad we hebben onze tentjes noodgedwongen in
het duister opgezet. De volgende ochtend zijn we met de
kippen opgestaan want de rest van de cavalry verzamelde rond
10 uur te Zelzate en wij hadden nog enig reken en meetwerk te
doen om de goede opstelling van het tentenkamp te
waarborgen. Net toen we klaar waren zagen we in de verte een
colonne het terrein oprijden, Big Daddy en de zijnen? Maar nee
hoor we hadden het mis, het was cpt Cartwright met zijn company. Enige tijd later volgde ook Co.
H, het werd een drukte van jewelste. Op zondag om 14uur hadden we onze eerste vlaggengroet en
werd het kamp officieel geopend door de staff van het 37ste. De eerste dagen verliepen vrij rustig, in
een heel ontspannen sfeer en dit desondanks het feit dat we door de enorme media-aandacht
(regionaal en nationaal) héél veel bezoekers uit de streek mochten ontvangen en te woord staan. Ik
moet toegeven de meeste onder ons hebben zich ontplooid tot echte public relations managers.
Doordat een dergelijk kamp steeds aanzien wordt als vakantie
hadden we geen activiteiten tot 14uur en kregen zodoende
ruimschoots de tijd om de nodige boodschappen te halen, de
prachtige omgeving te bewonderen en hier en daar te
verbroederen met de bewoners van de camping. In de
namiddag hadden we onze gekende militaire taken zijnde het
dagelijkse appèl, de vlaggengroet, enkele drill-oefeningen enz.
We zijn ten slotte niet voor niks een militaire eenheid! We hadden ook met Benny enkele
regelingen getroffen om de campingbewoners te betrekken in onze activiteiten wat resulteerde in
een spelnamiddag op het terrein achter onze tenten, een line-dance initiatie voor beginners door
onze lieftallige Laura Bratley & Jacky Daniëls en als klap op de vuurpijl een spetterende
countryavond met tal van nevenactiviteiten op vrijdagavond, waar ik later even dieper op in ga.
We hadden een achttal oude volks- en
countryspelletjes voorzien waaraan menig bezoeker
en wijzelf vele leuke momenten beleefden. Om de
drang tot winnen enigszins aan te wakkeren werd er
deelgenomen in groepjes van vier spelers, de
winnaar kreeg dan ook een drankbonnetje die hij
vrij kon nuttigen in de kantine.
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Onze Floyd was ook van de partij, hij leefde zich de hele week uit in zijn rol als “undertaker” met
een enthousiasme en gedrevenheid waar vele reënactors en
kampbewoners onder ons nog héél wat kunnen van opsteken. Op
vrijdag hebben we tegen onze principes in eens beroep gedaan op de
gemakken van de moderne wereld en een traiteur gecontacteerd
welke voor ons een barbecue bereid heeft om U tegen te zeggen. Het
mag gezegd worden“die Hollander kan er wat van” zo een verzorgd
groentebuffet, sausjes en variëteit aan vlees hebben we bij ons nog
maar zelden gezien. Zeker voor herhaling vatbaar als je het mij
vraagt. We hadden ook nog wat officiële zaken af te handelen zijnde
de benoeming van Fast Ben tot blacksmith junior, Lucy Walton tot
vivandière en White Angel & miss Morning Star tot chuck woman.
Miss Texas (Rita) door ons Winita genoemd kreeg de rang van
regimental postman, geef toe een mooiere benaming konden we niet
vinden hé, rekening houdende met haar reputatie op de camping.
Tot onze grote vreugde stemde Mr Cartwright toe dienst te doen als
verbinding officer tussen het 8ste en het 37ste, zodoende werd hij dan
ook beëdigd als “Liaison” binnen ons regiment. Naar goede gewoonte werden deze beëdigingen
pas officieel na onze al beruchte heildronk.
Ik kan het niet laten onze blacksmith “Little Guy” eens extra
in de bloemetjes te zetten, hij is stilaan uitgegroeid tot een
vaste attractie op het kamp en geef nu toe; was het weer geen
plezier om hem samen met zijn juniors in actie te zien? De
man is echt een krak en dat zullen ze nu in Zaamslag ook
weten, de helft van de camping heeft bij Guy wel iets gekocht
waardoor tegen het laatste weekend was zijn enorme voorraad
ijzer bijna op was en hij het noodgedwongen en tegen zijn zin
in, rustiger aan moest doen.
Niet tegenstaande dat we wisten dat ze ’s avonds van de partij
zo zijn werden we vrijdagmiddag toch aangenaam verrast met
het bezoek van Sandy Ballieu en haar trouwe gezelschap, bij
ons beter bekend als “Texas Twixy” De sfeer zat er reeds
helemaal in en plannen werden gesmeed voor de komende avond en
geloof het of niet zelf voor ons groot kamp van 2006. Helaas kregen
we ook minder goed nieuws, door ziekte en hospitaalopname van
enkele leden van “The Historical Dancers of the Civil War”moest hun
optreden afgelast worden. Gelukkig bleven J. Daniëls en L. Bratley
niet bij de pakken zitten en reageerden onmiddellijk door de eerder
aangeleerde dansen te herhalen en enkele nieuwe aan te leren aan het
reeds talrijke opgekomen publiek.
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Deze dansen werden gedraaid tijdens de pauzes van Twixy en zorgden steeds
voor een dansvloer vol met enthousiaste en leergierige campingbewoners welke
dit gebaar uitermate aprecieerden. Het optreden werd een eerste maal
onderbroken voor een lingerieshow anno 1860. De lieftallige modellen zijnde
Amy, Steffie, Winita, Laura en Jacky werden aangekondigd door Mustang
Spirit de ontwerpsters en organisatrice van dit gebeuren. Tevens was er een
uniek gastoptreden van lady Jolien Mc Call, vermoedelijk familie van onze
eigen major. Bij het afsluiten van de defilé ontstond er opschudding in de zaal,
een van onze modellen werd ontvoerd!! Gelukkig waren de mannen van het
37ste parraat en werd deze man onmiddellijk in de boeien geslagen waardoor de
rust in de zaal weer keerde.
Helaas de rust duurde niet lang en alweer werd onze artiest van de avond
onderbroken door een onruststoker die blijkbaar geen slaap kon vatten. Hij
haalde alle mogelijke argumenten boven maar kreeg van Sandy en het
publiek geen gelijk waarop hij maar besloot terug te keren naar zijn tentje.
Even dacht hij pak te hebben en onderweg een slaapgezel op te scharrelen
uit het publiek, maar opnieuw viste hij naast het net! Slaap zacht Sergeant
Major! De lepel-act van Sixpack kon en mocht hier natuurlijk niet
ontbreken, de blauwe plekken en pijn aan de vingers nam hij er maar al te
graag bij. En dan was het zover, voor een militair één van de belangrijkste
zaken van een geslaagde country avond, ons
eerbetoon “De Dixie.” Een woordje uitleg omtrend
dit ritueel werd verstrekt door major Mc Call en de fall-inn werd gegeven.
Bij de Old Rebel zong iedereen luidkeels mee en bij de Dixie werden we
vol bewondering gade geslaan door het publiek, in de zaal heerste er een
volkomen stilte, iets wat we nog maar zelden meegemaakt hebben. En na
afloop volgde een luid aplaus, iets wat voor ons zeer raar overkwam bij iets
wat wij al zo vaak gedaan hebben. Dit noem ik nog eens respect hebben voor andermans hobby.
Dankzij Texas Twixy kwam de ambiance terug in de zaal na dit toch wel
ernstige deel van de avond. Even later werden de Dicken Dales
aangekondigd en het publiek zat vol verwachtingen te kijken naar de
mannen die het podium opstapten op de tonen van Joe Cocker, maar helaas
voor sommigen die een vlaamse versie van de Chippen Dales verwacht
hadden, eens de mannen met het gezicht naar het publiek stonden
weerklonk de muziek van Christof en begon het spel van de pollepel.
Menig toeschouwer lag opnieuw plat van het lachen. Drie vrijwilligers uit
het publiek kregen een snelcursus pollepelkloppen en gaven een vrij
geslaagde imitiatie ten toon.
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Ook onze eigen miss Texas (Sonia) kreeg na lang aandringen van Sandy
de smaak opnieuw te pakken en waagde zich aan een duet.
Als afsluiter van een zeer geslaagde avond zorgden onzen dikken en den
dunnen, ooit eens opgescharreld ergens in York, voor nog enkele grappige
noten. Als teken van waardering heeft de lokale bingoclub besloten, de
opbrengst van hun eerste ronde te schenken aan het 37ste wat wij uiteraard
ten zeerste waarderen. Waarvoor nogmaals onze dank!!
Uiteraard werden wij ook uitgenodigd op deze avond en menige onder ons wonnen enkele mooie
prijzen. Tevens werden ook de kinderen van het kamp uitgenodigd voor de kinderbingo op
zondagmiddag. Op zaterdag zat het kamp voor onze vrienden van
Co.C er op en met enige tegenzin begonnen zij na het ontbijt met
inpakken. Tegen de middag werd er op vraag van cpt Cartwright een
fall-inn gedaan, waarna hij ons zijn dank betuigde voor de schitterende
samenwerking tss beide regimenten en hij de hoop koesterde dat dit in
de toekomst nog zou gebeuren. Uiteraard is dit wederzijds en delen wij
zijn mening. En dan was het zover, na een week samen zijn is het
moment van afscheid aangebroken. En zoals ze in Gent zeggen, het regende oude wijven tranen.
BLIJVEN ZWAAIEN !! Toegeven het haf een raar gevoel die kale lichtgroene plekken waar
eerder hun tenten stonden. Zaterdagavond werden we uitgedaagd tot een volleybalmatch op
zondagmorgen, welke we dan ook aanvaard hebben. We delfden het onderspit, maar wat
belangrijker was, is dat we er met z’n allen opnieuw veel plezier aan beleefd hebben.
Tegen de middag kregen we een telefoontje van het thuisfront met
een niet zo prettige weersvoorspelling.
Na een vlug overleg, hebben we dan besloten onze laatste
vlaggengroet te doen en ons besluit om vroeger dan voorzien af te
breken te melden. En inderdaad de weergoden waren ons niet
gunstig gezind en we kregen dan ook de
volle lading te verwerken. Een niet zo
prettige afsluiter op een prachtige week.
Iedereen was gepakt en gezakt, en we vertrokken in colonne onder luid
getoeter naar de kantine, waardoor vele campingbewoners ons uit wuifden.
In de kantine voorzagen we ons nog van spijs en dranken vroegen we
Benny af we volgend jaar opnieuw ons groot kamp op zijn terreinen mochten houden. Hij hoefde
hier geen twee keer over na te denken en zei onmiddellijk, vol overtuiging JA.En dan was het voor
ons ook zover, de tijd van afscheid was gekomen. En ja hoor de oude wijven waren opnieuw van
de partij!!
John McCain,
sgt-major & secretary
37th Texas Cavalry
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