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EERSEL TIMES 
 

 Junioren verhaal 
Het waren weer spannende tijden, 
konden de Olympische Spelen 
wel doorgaan? Niels Nieuws 
verteld. 

 Senioren 
Welke Griekse Goden hebben de 
Senioren ontdekt? 

 De Puzzelkrant! 
Sudoku, woordzoeker of 
woordenrijm, GHZV heeft het 
allemaal! 

 Column Door Sonja 
Boulangér  

ENERGIEDRANK of ENERGIE 
DANK?  
 

 
Ingezonden stukjes van de 
junioren: 
 
Het verhaal gaat over de 
Olympische Spelen. 
Er waren veel verschillende 
personages. 
Rachel: voorzitter van het 
Olympische comité. 
Dave Save: de beveiliger. Mike 
Spierbal: de sporter. 
Tina Krul: de weervrouw. Raf 
Dave: de scheidsrechter 
Petra Cetamol: de EHBO.  Hans 
Geschiegte: de professor en 
Atena: god van de weisheid 
Het verhaal 
Op de eerste avond waren alle 5 
de olympische ringen gestolen. 
Eerst leerde we wat over de 
goden. Toen vroegen we Atena 
wat slim is om te doen. Daarna 
zagen we de god van de wijn. Hij 
had de rode ring bij zich. Hij wou 
hem ons pas geven waneer wij 
hem wijn gaven. Dat was ons 
eerste bos spel. Bij verschillende 
posten ingredienten verzamelen. 
Het weer was afwisselend.  
Daarom gingen we binnen levend 
kwartetten. Je moest iets kiezen 
dat met boeken te maken had. Je 
had dan 6 tafels. Elke tafel moest 
dan aan de andere tafel iets 
vragen. Toevallig was Poseidon 
net aan het vissen en konden we 
de blauwe ring terug vragen. 
Atena zou ons vertellen waar de 
andere ringen waren. Atena wou 
dat niet zomaar zeggen. We 
moesten wel slim zijn. De 
antwoorden moesten we 
opschrijven en met een katepultje 
naar haar toe schieten Ze gaf ons 

het advies dat alle goden wel een 
ring had. Het orakel van Delphi 
wist meer. s ´Avonds moesten we 
zonder zaklamp het bos in en naar 
geluiden van goden zoeken.  
Toen we bij het orakel waren 

moesten we snel weer weg. 
Onderweg werd Rachel ontvoerd. 
Raphaёl 

 
Het is heel erg leuk hier. We zijn 
vaak naar het bos geweest. Het is 
mooi weer, dus we doen veel 
dingen buiten. Het thema is 
olympische spelen. Maar toen we 
s’avonds thuis kwamen van het 
bos waren de ringen weg. We 
hebben nu al 3 ringen terug. Op 
dinsdagavond werd de voorzitster 
ontvoerd. We zijn al bij een 
heleboel goden geweest voor de 
ringen en de voorztster. Op 
woensdag hadden we luxe lunsch 
iedereen kreeg 1 broodje 
knakwors en 1 broodje gezond en 
1 krentenbol. Op donderdag 
hebben we allemaal spelletjes 
gedaan. Dat waren dezen 
spelletjes: diskus werpen, 
kogelstoten, 4 kamp, limo, 3 kamp, 
foto, kedingestavete, 
hinkstapsprong. Dat was heel 
leuk! 
Afzender onbekend. 
 
Wij hadden dit jaar als thema de 
olimpische spelen. 
Het ging allemaal goed tot dat de 
ringen verdwenen. 
De dag daarna moesten we wijn 
gaan maken voor Dioisos. 
Toen kregen we hem de ….. rode 
ring! De dag daarna kwam Athena 
langs en van haar moesten we 
een zin oplossen dat was deze 
zin: Ga morgenavond naar het 
Orakel van Delphie wees moedig 
en luister goed! Toen zagen we 
dat er iemand op het veld was dat 

was een god en die had de blauwe 
ring! Zoals in de zin stond zijn we 
de volgende avond naar het 
Orakel van Delphie geweest en hij 
zei: Hoe meer je weet hoe 
gevaarlijker en kijk goed achter je. 
Toen gingen we weer weg en we 
horde een soort gerommel en toen 
werd Rachel de voorzitter 
ontvoerd. De volgende dag zijn we 
naar Ares gegaan. Omdat we 
dachtten dat dat getrommel 
Kanonschoten waren en Ares is 
de god van de oorlogdus dachten 
wij. Wij zijn naar hen toegegaan hij 
had wel een ring maar niet Rachel. 
Dus hebben we de ring voor een 
zwaard dat we s’middags gemaakt 
hadden geruild de volgende dag 
was Anneloes jarig en hadden we 
een soort 2de sportdag omdat we 
moesten sporten van Zeus en we 
hebben dus nu drie ringen en 
meer weten we nog niet. 
Carlijne   
 

Niels Nieuws voor de Eersel 
Times. 

 
Zondag 17 augustus 2008. Paniek 
in het Olympische dorp! 
De sporters hadden op 
zaterdagavond de grote 
openingsceremonie in het bos. Op 
de weg terug naar het Olympische 
dorp hoorde ze stemmen in het 
bos. Lieke zei dat er naar ze werd 
geroepen door “schimmen”. Toen 
ze terug kwamen in het dorp 
waren de ringen gestolen. Dave 
Safe laat hierdoor de spelen in de 
soep lopen. De kinderen moeten 
het nog aan de voorzitster gaan 
vertellen.  
Alles zit tegen, ook het weer. Trina 
Krul: Het weer is niet al te best, 
regen. Sonja Boulange daarin 
tegen vertelt ons weer dat het best 
gezond is om in de regen te lopen. 
Al deze goede raad en tips daar 
hebben we eigenlijk niet zoveel 
aan. Zonder de ringen hebben we 
namelijk geen Olympische spelen! 
De kinderen zullen informatie 
moeten zien in te winnen! 
Gelukkig komen de kinderen/de 
sporters Hans tegen. Hij is 
historicus en hij kan de kinderen 
wel helpen. Hopelijk brengt het de 
Olympische spelen wat meer 
geluk. 

Zondag tijdens het levend 
Ganzenbord.  
Uw reporter doet tijdens het spel 
een rondje om de sporters te 
interviewen. Anneloes kan ons 
vertellen dat ze na de 
openingsceremonie stemmen 
hoorde in het bos. Ze zag witte 
gewaden en baarden. Er werd 
veel geschreeuwd. Bram verteld 
ons hetzelfde. Het ziet ernaar uit 
dat de Olympische spelen in 
gevaar lopen.\Dat is ook iets wat 
Minouschka Mademutsch heeft 
ontdekt. De sporters lopen er niet 
meer op hun best bij. We doen 
een rondje om wat mensen aan de 
tand te voelen. Volgens 
Minouschka lopen de sporters er 
slonzig bij, omdat ze door de 
stress het gevoel voor mode zijn 
kwijt geraakt. Lieke daarin tegen 
kan de stress blijkbaar wel aan. 
Witte sokken kunnen echt niet 
meer. Toen we ons rondje hadden 
afgerond moesten we eigenlijk 
toch concluderen dat het wel mee 
valt met het mode gevoel van de 
sporters (zie onderstaande foto). 
Maar wat Minouschka betreft kan 
het toch nog wel een stuk beter. 
Het Ganzenbord was gelukkig een 
succes. Er werd een hoop 
informatie bij elkaar gesprokkeld. 
De sporters waren bereid elke 
hindernis te nemen daarvoor. 
Ook Hans was er goed over te 
spreken: “Het gaat best goed, de 
sporters hebben niet onwijs veel 
geschiedenis kennis maar ze leren 
snel”! 
 
Vervolg, zie pagina 3. 
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Ingezonden stukjes van de 
senioren: 
 
Zondag 17 augustus  
Vandaag is het zondag de eerste 
volle GHZV dag. We begonnen 
met het vooral rustige ochtend en 
toen we ons hadden gewassen 
gingen we naar de ochtenddienst 
van het bijbels thema. 
We kregen twee verhalen te 
horen. De eerste ging over het 
onderwerp een mascotte hebben 
en de tweede ging over het 
bijbelverhaal zalfing van David. 
Toen was de ochtend voorbij. 
Toen we de lunch gehad hadden 
werd het schema van de week 
omgegooid en kregen we te horen 
dat we ‘smiddags vanwege het 
mooie weer de sportdag zouden 
krijgen. 
De spellen die we deden waren: 

1. Teiltjes basketbal 
2. Verspringen 
3. Sponse vangen 
4. Sponse zoeken 
5. Aan elkaar vast zit 

voetbal 
6. Het bonusspel ren je rot 
7. Zandzak werpen 
8. Laken werpbal 
9. Skippi meppen 
10. Rennen glijden skieen 
11. Water overbrengen 

Helaas was het einde van de dag 
weer typisch nederlands weer en 
we eindigden met regenen. 
En nadat we alle spellen hadden 
gehad barste het altijd jaarlijkse 
watergevecht en op een paar 
enkele mensen had iedereen dol 
enthousiast mee gedaan. 
Nadat we allemaal gedouched 
hadden gingen we naar het 
avondeten en dat waren dit keer 
pannekoeken. 
En nu in inmiddels ‘savonds zitten 
we met ze alle aan de koffie en 
thee te wachten wat we gaan 
doen deze avond 
Bij deze beeindig ik me verhaal en 
zal de topjutter van morge het 
verhaal door te zetten. 
Yannick van Dijk 
 

 

 
 
Maandag 18 augustus 2008 
‘s ochtends na het ontbijt hadden 
we bijbels thema. Eerst vertelde 
Bram en Jan een verhaal over 
David. We werden in kleine 
groepjes verdeeld en moesten 
opschrijven wat vriendschap 
inhield. Na de lunch zouden we een 
spel in het bos gaan, maar door de 
regen ging dat niet door. In plaats 
daarvan gingen we quizvragen 
bedenken die we een andere keer 
zouden gebruiken. Na het 
bedenken van het spel gingen we 
fishsticks met aardappelpuree en 
wortels eten. Later op de avond 
gingen we het moordspel doen. 
Dan zijn de leidingen de 
moordenaar of het wapen, plaats 
delict, tijd en slachtoffer. Wij 
moeten dan vragen verzinnen om 
er achter te komen wie of wat ze 
zijn. De leiding mag alleen 
antwoorden met ja of nee. Toen we 
klaar waren met het spel was het 
bedtijd en hebben we zoals altijd 
een liedje gezongen. 
 
Dinsdag 19 augustus 
Na weer een heerlijke nacht te 
hebben geslapen begonnen we 
natuurlijk met ontbijt. Daarna 
natuurlijk BT-en, dit keer over 
goede en slechte eigenschappen in 
een vriendschap. Voor het eten nog 
even een spelletje, dit keer: levend 
kolonisten van Catan. Daarna de 
fantastische lunch in de 
fantastische seniorenzaal. Daarna 
nog een potje gevoetbald en toen 
de jaarlijkse GHZV super foto-
speurtocht. Maar uiteindelijk heeft 
iedereen er z’n eigen speurtocht 
van gemaakt! Volgende keer iets 
minder moeilijk graag ☺ Toen het 
avondeten! Patat met sate! ☺ en 
nu.... aan de koffie te wachten op 
wat ons te gebeuren staat! De rest 
hoor je morgen! 
Groetjes Petra 
 
 

Woensdag 20 augustus 
De dag begon met een 
fantastisch uitgebreid ontbijt. 
Daarna hadden we BT bijbels 
thema, maar daarvoor hadden we 
eerst corvee. Nadat we geweldig 
hadden schoongemaakt gingen 
we naar de seniorenzaal voor de 
BT. Daar moesten we in groepjes 
hebben over onze goede en 
slechte eigenschappen. We 
leerden elkaar beter kennen maar 
sommige dingen wist je nog niet 
van elkaar en andere dingen 
herkende je juist heel erg. Dat 
was het leuke van het onderwerp. 
Na BT mochten we even chillen 
en daarna gingen we lunchen in 
het seniorengebouw omdat het 
regende. Na de lunch moesten 
we verzamelen voor de 
seniorenzaal voor de uitleg van 
het spel kolonisten van catan. Het 
was een erg creatief spel waar je 
de nodige praatjes moest hebben 
om te winnen. Daar weet Bram 
alles van af. Er werden prachtige 
namen verzonnen (brammos, 
godin fahner) en de landkaarten 
werden mooi versierd. 
Als avondeten aten we tortillas 
waarna velen snel naar de wc 
moesten. Maar het was super 
lekker. Na het avondeten hadden 
we corvee en daarna begon het 
avond programma. Dat begon 
met een grote quiz met zelf 
verzonnen vragen. Maar 
langzamerhand kwam de 
dropping steeds dichterbij. Een 
voor een gingen de groepjes 
geblinddoekt met de auto’s mee 
het bos in. Er waren groepjes bij 
die maar 10 minuten hebben 
gelopen (groep 6) en mensen die 
dwars door een aardappelveld 
heen zijn gelopen (groep 4), en 
groep 1 die 14 km (2.5 uur) was 
omgelopen. Kortom een 
geslaagde dag waarin veel 
gebeurd was. De groeten van 
Tom v. E en Marianne  
 

 

Donderdag 21 augustus 
 
Op donderdag hebben we lekker 
uitgeslapen van de dropping. Om 
een uurtje of 11 gingen we iets 
doen wat we nog nooit eerder in 
Eersel hadden gedaan. We 
moesten eerst zes opdrachten 
doen, skelterrace, sjoelen, een 
bouwwerk in elkaar zetten, 
balletje heen en weer brengen en 
in banden gooien voor punten en 
het rooie doppenspel. Na de 
lunch hebben we twee 
stormbanen bedwongen. Bij de 
eerste stormbaan ging het om de 
snelste tijd. Bij de tweede moest 
je aan het eind katapult schieten 
door drie vakken. Het bovenste 
vak was drie punten waard het 
middelste 2 en de onderste een. 
Als je het hout raakte kreeg je 10 
punten. Na de stormbaan 
mochten we met pijl en boog 
schieten. In de avond hebben we 
een kwartetspel in het bos 
gedaan. 
Gemaakt door Ben 
 
Voordracht BT 
 
Wat is vriendschap voor jou? 
Is dat eerlijkheid, acceptatie of 
trouw? 
Vriendschap is als de natuur. 
Het ene moment prachtig met 
zon. 
Het volgende moment vol regen. 
Maar hoe dan ook wordt het altijd 
weer mooi. 
In de natuur accepteren alle 
dieren elkaar, 
Zoals vrienden dat doen. 
 
In een vriendschap sta je er niet 
alleen voor. 
In moeilijke tijden helpt je vriend 
je erdoor. 
Maar soms moet je een keuze 
maken. 
En dan kun je je vriend 
kwijtraken. 
Er is altijd een vriend die je nooit 
kwijtraakt. 
En dat is degene die je heeft 
gemaakt. 
 
Je staat altijd in contact met God. 
Alleen merk je dat soms niet. 
Je kan God kwijtraken, maar Hij 
jou niet. 
Want God is er voor iedereen. 
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GHZV Puzzels 
 

 
Sudoku  
A B C D E F G H I 
 

  B  G    A 
G F E  A     
I  C  F E B  G 
D     I  B  
B        D 
 I  G     E 
C  A E I  D  F 
    C  A E B 
E    B  H   

 
 

Woordzoeker van Bouke. 
13 woorden.  
 

m a a r t e n i s e f w c 
e i k o n p o e t k c x r 
s n m i m q p q u n m u i 
a q t v l u i  v k k ij s 
n s m w k z k f w l e z t 
n a a z e e o x o o f e i 
e b a x u u m a e n k i a 
e o i o k s i b i k g u o 
f i k e i k o l r m t e n 
g o e r u u d f e d d y r 
h m l i l l m i n f o w v 
z n ij z e g k o e a r t u 
v o x v r o l a n d p r s 
p k a m p h u i s o g e n 

 
Zeus  Ruud  Femke 
GHZV  Cristiaan Kamphuis 
Roland   Sanne   Dorp 
Fonger               Maaike  
Maarten  Irene 
 

De woordenworm van Nynke. 
Begin bij Start en zoek dan het woord. 
Je mag ← ↑ → ↓ en diagonaal.  
 
Start  
↓    

S T E 
R P R 
O  S 

 
Start 
↓ 

R N 
E I 
N G 

 
Start 
↓ 

F L 
A E 
K K 

  
Start 
↓ 

O H S P 
C L  E 
I S I L 
P M N E  

Vervolg Niels Nieuws 
 
AVBP. Athena in het dorp! 
Vanavond is het AVBP. De sporters zitten allemaal bij het Olympische 
comité en zijn er helemaal klaar voor. Athena komt langs en hopelijk kan 
zij iets voor betekenen. Ze is tenslotte de Godin van de wijsheid. Athena 
verteld ons dat ze wel wat kan betekenen voor ons, maar ze geeft de 
informatie niet zomaar. We zullen er hard voor moeten strijden! Er 
worden allerlei spelletjes en hindernissen genomen om maar aan 
informatie te komen. We eten bijvoorbeeld geblinddoekt vla!  
 
Maandag 18 augustus 2008. Een ring gesignaleerd in het Olympische 
Dorp! 
De sporters hebben iemand gezien met een rode ring. Ooggetuige 
spreken over iemand met een tas en een rode jas. Andere hebben het 
over een badlaken. Er wordt gesproken dat hij zwalkte en misschien wel 
dronken was. Ook hebben ze een wit gewaad gezien. Is het dan toch 
een God? Duidelijk is het dat dit geen zuivere koffie is! Later blijkt dat het 
Dyonisos was. Hij had een drankje teveel op en was onderweg naar het 
bos. Toen de sporters achter hem aan gingen naar het bos vonden ze 
hem in de greppel. Hij was de ring kwijt en kon zich ook niets meer 
herinneren. Hij verteld de sporters dat hij erg veel dorst heeft en dat als 
ze hem zouden helpen hij zich misschien weer iets zou kunnen  
herinneren. Er wordt besloten om wijn voor hem te gaan maken. De 
sporters gaan langs verschillende posten om ingrediënten te halen en 
verschillende handelingen te verrichten. 
Als de sporters de verschillende soorten wijn naar Dyonisos brengen 
gaat het al snel weer wat beter met hem. Hij kan zich herinneren waar hij 
de ring heeft gelaten en geeft hem terug aan de sporters! De eerste ring 
is terug! De rode. 
 
’s Middags in het Olympische Dorp. Athena verrast ons. 
’s Middags in het Olympische Dorp worden de sporters ineens 
opgeschrikt door Athena. Ze verteld dat ze nog wel wat hulp kan 
gebruiken van de sporters. De sporters moeten helpen met haar 
bibliotheek opruimen. Tijdens het spel wordt er buiten ineens iemand 
gezien. Er staat iemand te vissen. Het blijkt Poseidon te zijn. Poseidon 
verteld ons dat ze de ring tegen was gekomen. Deze kwam ineens 
aandrijven en ze dacht dat die vast weer terug moest naar het 
Olympische Dorp. Hebben de sporters daar even mazzel! Dat is namelijk 
al nummer 2! 
 
Vervolg zie pagina 4. 
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Liedjes gemaakt tijdens kamp door de senioren 

 
Titel: Over honderd jaar zijn wij nog altijd bevriend 
Melodie: Klein Orkest – Over honderd jaar zijn jullie allemaal dood 
 
Door: Eva, Sanne, Simon, Iris, Thijmen, Bart, Bram en Sjoerd 
 
Refrein: 
Over honderd jaar zijn wij nog altijd bevriend 
Over honderd jaar zijn wij nog altijd bevriend 
Over honderd jaar zijn wij nog altijd bevriend 
Je zal ’t zien 
 
1 
Lekker samen shoppen, samen naar de stad 
Tutten voor de spiegel, lekker samen in bad 
Samen jongens kijken, wat een lekker stuk 
Daarna naar de bios 
O, wat hebben we het druk 
O-oh 
Soms zit het wat tegen 
Maar dat is te vergeten, want ..... 
 
2 
Lekker samen chillen, ergens op een plein 
We eten wat we willen, want we doen niet aan de lijn 
Op je puchje naar de kermis, chicky achterop 
Veel te laat thuis, van je ouders op je kop 
O-oh 
Soms zit het wat tegen 
Maar dat is te vergeten, want ..... 
 
3 
De jongens en de meisjes verschillen soms wel wat 
Soms ontstaat er spanning en dat zijn we elkaar zat 
Maar we moeten niet vergeten, we zijn hier met elkaar 
Samen lol beleven, dat is niet zo raar 
O-oh 
Soms zit het wat tegen 
Maar we kunnen er mee leven, want ..... 

 

Titel: Deze week is weer voorbij 
Melodie: Duizend oceanen – GHZV klassieker 
 
Door: Bram, Mària, Karin, Jan en Marjelle 
 
Refrein: 
Deze week is weer voorbij 
Het was geweldig dat vonden wij 
En volgend jaar dan gaan we weer 
Desnoods met jullie nog een keer 
 
1 
Deze week in Eersel, was er weer GHZV 
Met z’n allen in een kamphuis 
Een-en-veertig gingen mee! 
 
2 
De gespeelde spellen werden vreselijk ontsierd 
Doordat de leiding constant vals speelt 
Heel die score werd verstierd 
 
3 
Elke dag na ’t eten kwam hetzelfde ritueel 
Senioren aan ’t corveeën 
Wel wat minder met zoveel 
 
4 
Energie verloren dus je neemt nog een Red Bull 
Dankzij al die cafeïne 
Heb je nooit een moe gevoel 
 
5 
Fanatiek met sporten hoort bij kamp als groen bij gras 
En dat bleek ook op de stormbaan 
Iedereen ging daar volgas 
 
6 
Zwemmen in een zwembad, want die regen was een ramp 
En dat hebben ze geweten 
Heel het zwembad vol met kamp 
 
7 
De meest gestelde kampvraag, was dit jaar “wat gaan we doen?” 
En ook dat was een verrassing 
Weten wij veel wat we doen! 
 
8 
In een week zo samen, veel gebeurt er dan toch wel 
Maar er rest ons niks te zeggen  
Jullie zijn een lekker stel 

  
Vervolg Niels Nieuws 
 
Dinsdag 19 augustus 2008. Rachel ontvoerd door Ares! 
Athena had de sporters verteld dat iedereen naar het bos moest, naar 
het Orakel. 
Het Orakel was nogal kwaad en wilde niet veel loslaten. Wel vertelde hij 
over 5 goden en een complot. Maar daar snappen de sporters tot nu toe 
nog niet echt veel van. Op de weg terug naar het Olympische Dorp wordt 
Rachel de voorzitster ontvoerd!! Tijdens deze gewelddadige actie horen 
de sporters kanonsschotten. Gelijk wordt er gedacht aan Ares. Dit is 
namelijk de God van de oorlog. De sporters zullen een plan moeten 
bedenken en achter Ares aan moeten! Terug in het dorp vindt Dave Safe 
sporen. Het gaat om een stuk stof dat hij vindt tijdens zijn 
beveiligingsronde. Na grondig onderzoek, en na goed overleg met de 
sporters, blijkt het te gaan om een serieuze aanwijzing! ’s Avonds gaan 
we naar Ares. Gelukkig is er iemand die de sporters de weg kan wijzen. 
Bij Ares aangekomen blijkt het gelukkig allemaal niet zo eng als dat we 
dachten. De sporters hebben een mooi zwaard bij zich dat ze die middag 
hebben laten maken door een goede smid. Ares wordt helemaal stil van 
het mooie zwaard en wil het wel ruilen met de sporters voor de groene 
ring. De sporters kunnen opgelucht naar het huis met ring nummer 3! 
Alleen bij aankomst van het Olympische Dorp staat de sporters een 
verrassing te wachten. Artemis staat de sporters op te wachten en 
verteld ze dat ze een andere route moeten nemen. De gewone route is 
 

niet veilig vanwege de stand van de maan. Aangezien Artemis de Godin 
van de Maan is zal ze het wel weten en daarom wordt er besloten om de 
alternatieve route te nemen. De sporters gaan in kleine groepjes door 
het donkere, enge bos en komen zo veilig terug in het Olympische Dorp.  
 
Woensdag 20 augustus 2008. De fakkel is uit! 
’s Ochtends bij het ontbijt zien de sporters dat er iets raars is gebeurd 
met de ringen. Doordat het vuur uit is zijn de ringen veranderd. De 
sporters zullen eerst moeten zorgen dat het vuur weer terug is voordat 
ze verder kunnen gaan zoeken naar de ringen. Wie zou het vuur kunnen 
hebben? De sporters vermoeden dat Hephaestus het vuur heeft. Of 
Helios. Gelukkig komen we al snel Helios tegen. Helios is de Godin van 
het licht. Helios verteld de sporters dat ze het vuur niet heeft, maar 
Hephaestus misschien wel. Ze kan ons wel naar hem toe brengen, maar 
dan moet ze eerst weten of ze de sporters wel kan vertrouwen. De 
sporters vervullen wat opdrachten voor haar om haar te overtuigen. 
Helios belooft de sporters dat ze ze ’s middags naar het bos zal 
brengen.  
’s Middags in het bos staat de sporters een verrassing te wachten. Ze 
kunnen namelijk niet zomaar naar Hephaestus. Er gaan verschillende 
groepjes langs verschillende routes het bos in om zo bij het eind punt te 
belanden. 
 
Vervolg zie pagina 5. 
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Vervolg Niels Nieuws 
 
Bij het eindpunt staat Helios de sporters op te wachten. Vanaf daar leid 
ze de sporters naar Hephaestus. Hephaestus weet eigenlijk niet zo goed 
wat hij met het vuur moet. Hij heeft toch vuur zat als God van het vuur. 
Hij geeft het dus zonder problemen weer mee aan de sporters. Gelukkig 
maar, nu zijn de ringen weer normaal en kunnen ze de laatste 2 gaan 
terug verdienen. 

 
Donderdag 21 augustus 2008. De tijd begint te dringen! 
Dave Safe probeert de sporters duidelijk te maken dat er nog 2 ringen 
gevonden moeten worden. Mike S. Pierbal verteld de sporters dat de 
voorzitster nog niet terug is. (Hij lijkt wel verliefd). De sporters maken 
zich niet druk. Eerst moet er gefeest worden want er is een sporter jarig! 
Anneloes is vandaag 10 jaar geworden!! 
De sporters vermoeden dat de zwarte ring bij Hades is en omdat hij de 
God is van de onderwereld. Leeft hij alleen ’s nachts. De sporters zullen 
op zoek moeten naar de gele ring. Wie kan die hebben. Op het moment 
dat de sporters het plan bijna klaar hebben komt Zeus binnen. 
Hij is een beetje boos en teleurgesteld over wat hij de afgelopen dagen 
heeft gezien. Er wordt veel te weinig gesport. Voordat de sporters verder 
gaan met hun tocht naar de laatste 2 ringen zullen ze eerst aan Zeus 
moeten laten zien dat ze ook goed kunnen sporten.  
Na een ochtend keihard sporten komt Zeus vertellen dat hij onder de 
indruk is van de prestaties. Hij raadt de sporters aan om eens bij Hermes 
langs te gaan. Hermes is de God van de Handel en zal misschien wel 
wat kunnen betekenen voor de sporters.  
’s Middags blijkt Hermes in het Casino te zitten. Om met Hermes te 
kunnen handelen zullen de sporters geld nodig hebben. Maar gelukkig is 
de Casino baas zo blij dat hij een Casino vol met sporters heeft. Dat hij 
iedereen voorziet van een startkapitaal zodat iedereen kan spelen. 
De sporters spelen in het Casino alsof ze nooit anders gedaan hebben. 
En aan het einde van de middag hebben ze een mooi bedrag bij elkaar 
verzameld. Een bedrag waar Hermes zijn mooie, gele ring wel voor wil 
afgeven. Dan moeten de sporters alleen nog de zwarte ring hebben.  
’s Avonds gaan de sporters naar het bos. Zeus weet de sporters ook 
deze keer weer te vertellen waar ze heen moeten. Ze gaan naar de 
schuilplaats van Hades. Hades is er niet, mar vanuit de struiken horen 
de sporters een vreemd geluid. Het is de voorzitster!! Ze is weer terecht. 
Rachel kan de sporters vertellen dat ze heeft gehoord dat Hades een 
afspraak met iemand heeft in het bos op en geheime plek.  

Onderweg naar die geheime plek 
worden de sporters opgeschrikt door 
niemand minder dan Niels Nieuws. Uw 
Eersel Times reporter. Ja, beste lezers. 
Ik deug niet! Ik, Niels Nieuws, heb alle 
informatie steeds door gespeeld naar 
Hades. Hades is de Olympische spelen 
meer dan beu en ik wilde wel eens echt 
nieuws! Spanning en sensatie! Achteraf 
kreeg ik spijt en vandaar mijn geheime 
ontmoeting met Hades in het bos. Ik 
besluit dat de sporters maar met mij mee 
moeten gaan naar het bos. Ik verstop de 
kinderen op en veilige plek en ga alleen 
op de afgesproken plek staan wachten 
op Hades. Hij komt maar niet, dus ik 
besluit te gaan roepen. OPEENS komt 

hij aangesneld. Rakelings langs de sporters. Hij heeft de zwarte ringen 
en is niet blij om met mij over de Olympische spelen te praten. Ik vertel 
hem dat ik spijt heb gekregen en dat ik vind dat de Olympische spelen 
gewoon weer moeten doorgaan! Ik mis de mooie sport momenten die ik 
nu niet kan vastleggen. Hades ziet ineens de voorzitster en de kinderen. 
Hij wordt woest, maar we kunnen hem gelukkig bedaren. Uiteindelijk wil 
hij wel onderhandelen. De sporters beloven dat ze iedereen zullen 
vertellen dat Hades niet langer alleen bekend staat als God van de 
Onderwereld. Hij is ook diegene die ervoor heeft gezorgd dat de spelen 
gewoon door konden gaan. Niels Nieuws beloofd dat hij een mooi stuk 
zal schrijven over Hades, waarin hij verteld dat alles weer goed kwam 
dankzij Hades.  
De sporters konden naar het Olympische dorp met de laatste ring. 
Hades ging ervandoor en ik, Niels Nieuws, sluit dit bericht nu af. Met de 
mededeling dat Hades niet zomaar slecht is. Hij heeft een goed hart en 
dankzij hem konden de sporters de Spelen en het kamp met succes 
afsluiten! 
 
Niels Nieuws, uw reporter vanuit Eersel. Voor de Eersel Times. De krant 
die iedereen kent en iedereen leest! 

ENERGIEDRANK of ENERGIE DANK? 
Door Sonja Boulangér 
 
Snoep, Mars, sinas, kauwgom, koekjes, 
Cola, twix, M&M’s, chips, Sprite, drop en 
liters ENERGIEdrank…..  en zo kan ik nog 
wel even doorgaan. Er zijn heel wat 
kilocalorieën afgelopen kamp naar binnen 
gegaan bij al die GHZV kinderen. Buiten het 
feit wat er met de tanden gebeurd, is het 
aantal suikers ook erg zorgwekkend. Als 
diëtiste kan ik niet anders dan jullie hierop te 
wijzen! De invloed van een grote 
hoeveelheid suikers, verzadigde vetten en 
kilocalorieën is voor kinderen op deze 
leeftijd niet gezond. Het zorgt voor extra 
vetten in het lijf die je niet snel kwijt raakt. 
De zogenoemde ‘zwembandjes’ zijn er snel aan gegeten, maar gaan er 
niet snel vanaf! Dus kinderen jullie zijn gewaarschuwd! Ook de 
hoeveelheid slaap was dit jaar op kamp zeer weinig. De pogingen om 
wakker te blijven en maximaal 3 uur slaap per nacht past niet in een 
gezonde levenswijze. Minimaal 8 uur slaap per nacht zorgt voor een 
frisse en goede dag, wat bevorderlijk is voor het ENERGIEpeil en een 
hoge concentratie. 
Dus gezond eten en voldoende rust zorgen voor een ENERGIEvolle 
dag! 
 
Echter moet ik wel toegeven dat al die geweldige kinderen, ondanks alle 
snoep, Marsen, sinas, kauwgom, koekjes, Cola, twixen, M&M’s, chips, 
Sprite, drop, liters ENERGIEdrank en zeer weinig slaap erg hun best 
hebben gedaan om een gezonde levenswijze te laten zien. Daarbij denk 
ik aan alle sportieve activiteiten die zij tijdens de Olympische spelen 
hebben gedaan, alle wandelingen van en naar het bos, de corvees die 
volbracht zijn, de afwasbeurten, de gezelligheid, het samenspelen en 
alle positieve energie die zij aan alle leiding hebben gegeven! Namens 
alle commissieleden en GHZV-leiding kan ik jullie vertellen dat wij volop 
genoten hebben van jullie ENERGIE tijdens de kampweek! Jullie zijn de 
meest enthousiaste, lieve, leuke, knappe, gezellige, ongezonde en 
gezonde kinderen die zijn mee geweest. Dus ondanks de liters 
ENERGIEdrank, vanuit ons een ENERGIE dank jullie wel voor de 
fantastische ENERGIEvolle week! 
 
Ik heb als diëtiste nog een aantal alternatieven en tips die ik jullie voor 
volgend jaar wil mee geven, om de kampweek zo gezond mogelijk te 
laten verlopen. 

- Snoepwinkeltje wordt fruitwinkeltje 
- Limonade wordt vervangen door wortel en bietensap 
- Bij iedere lunch wordt een fruitshake of smoothie gedronken 
- Als tussendoortje adviseer ik een plakje ontbijtkoek, eierkoek 

of een enkele liga of mueslireep 
- En een ‘cafe noirtje’ mag altijd! 

 
Ik hoop dat jullie volgend jaar nog een beetje aan mij zullen denken en 
mijn tips zullen toepassen. Voor andere vragen en adviezen over je 
gewicht of voeding verwijs ik je naar mijn website www.sonjabakker.nl. 
Au revoir et merci beaucoup! 
 

Sonja 
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Wist je datjes 
 

… Het dit jaar in d’n Hazelaar was? 
… Dit in Eersel ligt? 
… GHZV hier voor de 6e keer was?  
… We natuurlijk weer een kamp als geen ander hebben gehad? 
… We weer ontzettende lekker gegeten hebben? 
… Dat er een vernieuwde kampbundel was? 
… Dat gelukkig de gouwe ouwe er ook nog in stonden? 
… Dat er ook veel leuke nieuwe nummers in stonden? 
… De leiding hem wel eerst even moest kaften? 
… De leiding dit om 1 uur s’nachts aan het doen was? 
… Maar eigenlijk naar bed wilden? 
… Er natuurlijk weer een hoop gelachen is? 
… Hades nog steeds boos in het bos rondloopt? 
… Trainer Mike eigenlijk helemaal niet zo gespierd is? 
… Anneloes wéér jarig was tijdens kamp?  
… Niels Nieuws een hoop moeite had met zijn accent? 
… Niels Nieuws zelf dat accent gekozen had? 
… Dat dus best dom is van Niels Nieuws? 
… Er flink is gespeculeerd wie het Orakel van Delphie was? 
… Niemand het tot nu toe goed heeft geraden? 
… Wij het niet gaan verklappen? 
… Het groepje van Roland eigenlijk overal het beste in was? 
… Het spandoek met het GHZV-logo te laat klaar was bij de drukker? 
… Het spandoek eigenlijk wel op tijd klaar was maar er vergeten was op te bellen dat het opgehaald kon worden? 
… Roland daardoor enorm chagrijnig was? 
… Het spandoek toen met spoed naar Eersel is gebracht? 
… Roland tóén pas ècht gezellig werd? 
… Marjelle niet meer kon praten van het lachen, toen één of andere “Chinees” de sportmiddag uitlegde? 
… Aanmaak limo véél lekkerder en gezonder is dan Energydrinks? 
… We veel Olympische sporten hebben gedaan? 
… Veel meer weten over de Olympische goden? 
… De Olympische ringen alleen te zien zijn als het Olympisch vuur brandt? 
… Hades nu een lieve god van de onderwereld is? 
… Iedereen dankzij Minouska volgens de laatste modetrends erbij loopt!! 
… Fonger de kamp DVD dit jaar maakte? 
… Maaike vaak begint met vals spelen? 
… Maaike dat altijd ontkent? 
… Maaike dan soms nog steeds niet kan winnen? 
… Maaike dit jaar eerlijk wilde spelen? 
… Het Maaike is gelukt om niet vals te spelen? 
… Er dit jaar een leiding was die vals speelde zonder dat ze het wist? 
… Niet? 
… Sanne dat was? 
… Echt niet? 
… Ruud van de juniorenleiding tijdens de terugreis in slaap was gevallen? 
… Hij blijft ontkennen dat dat zo is? 
… Er een foto van de slapende Ruud is gemaakt? 
… Ruud blijft ontkennen? 
… Hij na onderstaande foto er echt niet meer onderuit kan? 
…  
…  
…  
…  
…  
…  
…  
…  
…  
…  
…  
…  
…  
…  
… We zoveel wist je datjes hebben dat ze niet eens op 1 pagina passen? 
… We op de volgende pagina dus gewoon doorgaan? 
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Wist je datjes (het vervolg) 
 
… Marie-Christine, Eline, Dymph, Esther en Karin mee mochten doen met de senioren spooktocht? 
… Maar ze dit eerst in 3-voud moesten aanvragen? 
… En ook moesten laten tekenen door alle hoofdleiding? 
… Zij niet wisten wie dat waren? 
… Er gelukkig leiding aanwezig waren die het wel wisten? 
… Ze uiteindelijk alle handtekeningen verzamelden? 
… Maar het halverwege toch wel heel eng vonden? 
… De junioren spooktocht ook heel eng was? 
… Maar dit leuke foto’s op levert? 
… De leukste rechts van dit stukje tekst staat? 
… We dit jaar zo veel senioren hadden, dat er een aantal in het junioren huis 

moesten slapen?  
… We waarschijnlijk volgend jaar een senioren stop in moeten stellen, dus 

dat je je snel moet opgeven?  
… De liefde bij de senioren weer terug was van weggeweest? 
… Er 2 stelletjes in ons midden waren? 
… De junioren kinderen heel mooi kunnen zingen? 
… Dat vooral heel gezellig is als je eigenlijk moet slapen? 
… We wel de GHZV musical leken, met alle kinderen in pyjama, het drumstel op de gang en iedereen luidkeels aan het zingen? 
… Rachel, de voorzitster heel blij was dat de kinderen haar kwamen redden uit de handen van Hades? 
… Dave Safe toch niet zo heel Safe was? 
… Dave de hele dag ‘Veiligheid boven alles’ riep? 
… De junioren meiden heel goed kunnen hoelahoepen? 
… We weer zin hebben in volgend jaar? 
… Je helemaal op de hoogte kunt blijven via de site? 
… Het adres www.ghzv.nl is? 
… We iedereen weer graag volgend jaar zien? 

 

Tot volgend  jaar!!! 
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