Zaamslag (Ossenisse) juli 2006
By: Captain Hoss Co. G
Op vrijdag 21/07/2006 omstreeks 7 uur zijn we vertrokken richting Zaamslag en na een
klein uurtje rijden waren we al ter plaatse. Met veel enthousiasme en vol goede moed zijn
we alle reeds aanwezigen gaan begroeten en kregen we onze stek toegewezen. Tegen tien
uur waren we zo goed of voltallig en was iedereen aan volop bezig met het plaatsen van de
tenten. Voor Texas Twixy en haar gezin was het allemaal even wennen, dit was ten slotte
haar allereerste kamp.
Er was wel enige spanning voelbaar tussen Co. G en Co. H, dit zonder meer commentaar.
‘s Avonds was er nog geen vlaggengroet .
Zaterdag: ‘s morgens was iedereen vrij en hadden we zodoende ruim de tijd om het
middagmaal voor te bereiden en ons klaar te maken voor de eerste vlaggegroet. Om 14 uur
was het zover en weerklonken de eerste bevelen voor de vlaggegroet, na een
welkomstwoordje van Colnel McCall werd het kamp voor het eerst officieel opengeschoten
met twee kanonschoten. Dit alles kon gerealiseerd worden met medewerking van de
voorzitter van de Nederlandse Kanonniers Vereniging. Colnel Franck Tyler en Major John
McCain kregen de eer om het lont aan te steken.
Na de vlaggengroet werd ik beëdigd als Captain van co G.
Onder leiding van Major McCain werden de manschappen van het 37th Texas Cavalry en
het 7th Virginia klaargestoomd om de erehaag te verzorgen op mijn militair huwelijk welke
doorging op zondag 23/07/06.
Dan was het moment aangebroken om mijn laatste
vrijgezellen avond te vieren, Wolf en zijn mannen hadden
hiervoor stiekem een plannetje ineengestoken. Om te
beginnen hebben ze mij aan mijn tent ontvoerd en
geboeid naar hun kamp gesleurd. Vervolgens hebben ze
me in de tippi opgesloten en me gedwongen om
indianenkledij aan te trekken. Terwijl Wolf en Lou me
aan het schminken waren gingen de anderen iedereen
verwittigen en vroegen hen om in stilte naar het
indianenkamp te komen. Heel goed is dat niet gelukt
want ik had al een vermoeden, toch moet ik toegeven dat
het me wel iets deed toen iedereen daar stond en ik uit de
tippi verscheen.

Commanding & Recruting Officer
Debuyserie Frankie “Sixpack McCall”
Heerweg-Zuid 283
B-9052 Zwijnaarde
0032 479 65 80 30
sixpack.mccall@skynet.be

Staff-Officer & Secretary
De Wilde Thierry ”John McCain”
Vijverwegel 11
B-9090 Melle
0032 0496 37 36 47
sergeantmajor@telenet.be

Tex, de gifmenger van dienst, had een cocktail
gebrouwd welke ik moest uitdrinken. Daarna kwam
het tweede deel van de opdracht, ik moest
voorovergebogen met mijn vinger op een dopje
rondjes draaien, eerst linksom en dan rechtsom.
Vervolgens als een hond op handen en voeten rond
een bankje kruipen en
bij elke hoek dat ik
tegenkwam mijn been
opheffen Haha.
Dan moest ik achterwaarts naar een andere
tent waar ze me met mijn gezicht in water
drukten en daarna in bloem. Mijn vrouwtje
waren ze ook niet vergeten, tegen elke teen
van beide voeten heb ik iets liefs moeten
zeggen.
Maar het ergste moest nog komen! Ik heb de
hele weg van het terrein naar de kantine
achterwaarts moeten afleggen, regelmatig
draaiden ze me hierbij nog eens rond en
kreeg ik de opdracht om een vlag naar beneden te
halen. Aan die vlag ging volgend briefje: “wie deze
vlag naar beneden haalt moet een bak bier betalen
aan de eigenaar ervan.”
In de kantine kreeg ik een glas voorgeschoteld van ±
2 liter Leffe. Halverwege heb ik verstek moeten
geven, ik kreeg het plots heel benauwd, het ging echt
niet meer! Ze brachten me onmiddellijk naar buiten
voor wat frisse lucht en de nodige verfrissing. Na een
tijdje ging het al heel wat beter en keerden we terug naar het kamp om iets te eten.
Later op de avond zaten we met z’n allen te
zingen aan de tent van Twixy.
Lief klein konijntje
had een vliegje op z’n
neus was héél
populair, Haha.
Rond 2 uur is
iedereen moe maar
voldaan in zijn bed
gekropen.
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Zondag: Na de vlaggegroet van 14 uur was het
grote moment voor mij en mijn toekomstig
vrouwtje bijna aangebroken. Het begon te
kriebelen in mijn buik … net zoals 25 jaar
geleden. Om 15 uur verzamelden we met z’n
allen vooraan aan de kantine van de camping. Na
een woordje uitleg van onze colnel vormden we
een stoet, voorop alle militairen, daarachter de
Staff Officieren met hun vrouwtje.
Dan kwam ik samen met Mustang
die mij begeleide naar de
ceremonie gevolgd door de rest
van de genodigden en de lokale
bevolking. Helemaal achteraan
liep mijn toekomstige vergezeld
van Little Guy.
Op het kampterrein vormden de militairen een erehaag welke
wij doormoesten om uiteindelijk plaats te nemen op de
voorziene stoelen.
De ceremonie kon beginnen en na een kleine 45 minuten was
het Jawoord gegeven. Ter afsluiting van de plechtigheid zong
Twixy “ een zeer emotionele song.” Na ondertekening door
de getuigen van de nodige documenten mocht ik “fier als een
gieter” mijn vrouwtje begeleiden door de erehaag.
Traditiegetrouw sloeg de bevelhebber van dienst, Lt Phill,
hierbij op het achterwerk van mijn vrouw om haar zo welkom
te heen in de cavalry. En dan kon het feest beginnen, er werd
aan iedereen een glaasje schuimwijn of iets anders en een
hapje aangeboden.
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Maandag: Naar goede gewoonte startten we opnieuw om 14 uur met de vlaggegroet.
Daarna werd Pat Garret beëdigd als second Lieutenant bij Co. G. Kort daarna werd de
board off officers samengeroepen. Na veel onderhandelen zijn we tot het besluit gekomen
dat het beter is om de 2 Compagnies van het 37th samen te laten werken.
Om 18u terug vlaggengroet .

Dinsdag: Om 14 u vlaggengroet. Een uurtje
later begonnen we met de sabel-drill en dit
tussen de bomen zodat de manschappen wat
schaduw konden opvangen want bij 32°C
was het véél te warm om te marcheren.
Lieutenant Pat Garret gaf als eerste de
orders, een half uurtje later was het de beurt
aan Laura Bradley. Alles is goed verlopen
bij beide drillgevers. Ik stond ook verbaasd
van de goede medewerking van Kirby
McCain waardoor we hem dan ook gefeliciteerd
hebben met zijn inzet.
18.00 vlaggengroet en daarna gingen velen een frisse
douche nemen om wat te bekomen van de hitte.

Woensdag: Kort na de vlaggegroet heeft
Sixpack McCall alle verantwoordelijken van de
spellennamiddag bijeengeroepen om 1 voor 1 de
spelregels uitteleggen. De activiteiten waren
gepland tussen 15 en 18 uur, desondanks onze
inzet is deze namiddag een beetje tegengevallen.
Slechts een twintigtal spelers kwam opdagen,
we vermoeden dat de hevige warmte stokken in
de wielen stak en dat het grootste deel van de
mensen liever in de koelte bleef. Om 18 u ging de vlag terug
naar beneden.

Donderdag: Om 14 uur
Commanding & Recruting Officer
Debuyserie Frankie “Sixpack McCall”
Heerweg-Zuid 283
B-9052 Zwijnaarde
0032 479 65 80 30
sixpack.mccall@skynet.be

tijdens de
Staff-Officer & Secretary
De Wilde Thierry ”John McCain”
Vijverwegel 11
B-9090 Melle
0032 0496 37 36 47
sergeantmajor@telenet.be

vlaggengroet vroeg Captain Sitting Bull enkele
vrijwilligers. Kort daarna heeft hij samen met hen de zaal klaargezet voor het optreden van
Texas Twixy dat vrijdag op de agenda stond. Rond 16 uur besloten Cpt John Fowler en ik
om wat drill te geven op de dijk, met de bedoeling om er wat verfrissing te zoeken, maar
helaas ook daar was het snikheet. We hebben de basisdrill een beetje bijgeschaafd en
enkele oefeningen met de sabel gedaan, alles verliep prima. Al vlug was het 18uur en werd
de vlag naar beneden gehaald.
Vrijdag: Na ons eerbetoon aan de vlag was er vergadering voor de officieren, de wacht
werd samengesteld om ervoor te zorgen dat er steeds iemand aanwezig was op het terrein
tijdens de Countryavond. De meeste officieren namen het grootste deel van de wacht voor
hun rekening zodat bijna alle kampleden konden genieten van het zangtalent van onze
Twixy. Op speciaal verzoek van Colnel Tyler verzamelden we de manschappen om
sabeldrill te doen. We besloten om te marcheren naar een nabijgelegen terrein maar we
waren nog niet halfweg of Tyler werd teruggeroepen. Zijn dochter was ten val gekomen en
liep daarbij een diepe snijwonde op aan de handpalm. Zodoende kwam er voor onze
ongelukkige een einde aan zijn verzoek voor drill en begon de zoektocht naar verzorging
wat in Nederland niet evident is hoor. Major McCain nam het initiatief tijdens de drillsessie
en gaf daarbij verschillende personen uit de groep de gelegenheid om zelf eens de
commando’s te geven. We kregen ook een goedkeurend bezoekje van onze Colnel.
Om 15 uur was er dansles voor de campingbewoners in de kantine welke verzorgd werd
door Liza Jane en Texas Twixy.
Na de vlaggegroet van 18 uur maakten de meeste onder
ons zich klaar voor het feest en eens de wacht om 20 uur
plaats vatte liep het kamp stilletjes leeg. Twixy ging van
start en na het eerste deel was het tijd voor een
lingerieshow anno 1860. Ontwerpster van dit hele
gebeuren “Mustang Spirit” had dit jaar een verrassing
voorzien, … deze keer was het de
beurt aan de mannen om het
ondergoed te showen. Het werd een
groot succes! Nadien was het terug
aan Twixy om haar eens goed te laten
gaan en de ambiance in de zaal te
brengen. Later die avond bracht
Colnel Tyler een liedje in zijn beste
Nederlands en hoe kan het ook anders
“dat konijn kwam er ook weer aan te
pas.”
Om middernacht was het Dixie en een uurtje later zong Twixy haar laatste nummer en zo
kwam er stilletjes aan een einde aan een leuke avond vol plezier en vertier.
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Zaterdag: ‘s Morgens hebben we nog
enkele boodschappen gedaan in de stad
en tegen 12 uur ging de barbecue van
start. Hiervoor hadden we beroep
gedaan op Miss Winita welke contact
had opgenomen met een traiteur, zodat
we ons nergens zorgen hoefden over te
maken en niks
anders te doen
hadden dan
ons buikje vol
te eten.
Om 14 uur opnieuw vlaggegroet en om 15 uur was
er de doopplechtigheid van Jack McFinn & Laura
Bradley samen met de nodige peters, meters en
beschermengelen.

Zondag: ’s Morgens
was er het
Volleybaltornooi tussen
de mensen van de
camping en de
cowboys zoals ze ons daar noemen.
Zoals gewoonlijk zijn de mannen van de
camping, die meerdere malen per week spelen, gewonnen.
In de namiddag ging er een verkoop per opbod door van allerlei
spullen die nuttig zijn op kamp. En dan was het zover voor de
laatste maal dit kamp riep de major de manschappen bijeen voor
de vlaggegroet en na een slotwoordje van Sixpack McCall en zijn
staff-officers begonnen de meeste onder ons met pijn in het hart
hun boeltje op te ruimen.
Er was de mogelijkheid om nog een of twee daagjes langer te
blijven en wie dit kon deed dat dan ook.

M.v.g.
Captain Hoss
Commanding Off Co. G
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