De kampklachtkrant
Er hebben het bestuur en de redactie van de kampkrant vele klachten bereikt. Het rijst de pan uit. Dit
kan niet langer. Er heeft dan ook inmiddels een
coupe plaats gevonden; de voltallige redactie is van
haar taak ontheven en ze zijn beschaamd het kamp
uitgestuurd. Om eens even te laten weten wat ze
allemaal onder de pet hebben willen houden:
Er is geen klachten tent. (Deze bleek opgevouwen
onder Johns bed te liggen)
Er is al twee dagen geen kampkrant verschenen.
(De redactie bleek bezopen)
De eieren zijn telkens veel te hard (Moet ook wel,
met zulke oude)
De eieren zijn veel te heet (om iedereen af te leiden;
zie hiervoor)
Er is geen roomboter (heeft u al eens nagedacht
over de kampkosten?)
Er was gisteren veel te veel chinees.
Er was geen Campari.
Tijdens de lunch staan er weer geen tostiijzers op
elke tafel. Sterker nog, er is helemaal geen tostiijzer beschikbaar overdag.
Er is een uiterst geslaagd wet-t Shirt contest
gehouden, maar de datum, plaats en tijd zijn door
de kampleiding geheim gehouden.
De beloofde Zweedse-Dames-Met-De-GroteBloemkolen schijnen niet verder dan Hoek van
Holland te zijn gekomen. (dit ondanks een inmiddels jaarlijks, dringend verzoek dit nu eindelijk eens
goed te regelen)
Er zijn geen zitbankjes in de douches.
Er zijn geen instelbare massagestralen in de douches.
Er is beperkt warm water in de douche. Behalve als
je eronder staat. Dan is dat er niet.

Er is geen verwarmd zwembad op het terrein.
De simulator maakt een teringherrie; kennelijk gelden hier andere regels dan
80 DB, gemeten op 7 meter etc.
Er gaan geruchten (wat heet) dat er sprake is van
grote verspilling van kampgeld. (Hoe dacht u
anders dat de leiding de rest van het jaar
doorkomt?)

Als je de toenemende tekorten aan hagelslag ziet
vraag je je af wie eigenlijk de boodschappenlijstjes
maakt.
In het algemeen is er sprake van een incapabele
kampleiding. Dat begint al met de klachtenafhandeling
en nog dagelijks zijn er opmerkingen bij te maken.
De hoogspanning in de leiding is tijdens dit kamp
niet afgeschakeld geweest. Hoe moet dat nu verder
met de kosten van oplappen van gecrashde kisten?
Overigens, hoe gaat het met de kosten van de kisten
die in het komend jaar zullen crashen als gevolg
van het zo genaamde na-ijleffect?
En er is dan wel hoogspanning, maar tegelijk een
minstens in de eerste dagen zeer gebrekkige electriciteitsvoorziening. Het is maar goed dat er behalve
een kampleiding een ruime vertegenwoordiging van de
Fam. Willemse is; immers: nu klopt de waterdruk,
nu is het vuil afgevoerd, nu staat de pleecabine precies onder de goede hoek, nu heeft iedereen stroom
etc. etc.
Er zijn geen zgn. vlammetjes 's avonds.
Er is geen uitleg waarom er 's avonds geen vlammetjes zijn.
De sloten zijn rondom niet gedempt, de hekken niet
weggehaald.
Er liggen geen fjierlepstokken langs de sloten. Er
zijn ook geen bailybruggen aangelegd, terwijl er

toch minstens een hoge militair aanwezig is.
De locale fauna kruipt ongehinderd tenten en onderbroeken binnen.
Boven de snijtafel is geen piepschuimdampafzuiger
geplaatst.

De leiding is te slap. Ze treden vrij vaak op en doen
dan heel streng.
De sfeer is te goed.
Er wordt te weinig gezooid.
Gardeneers en Beks worden onvoldoende vaak
afgezeken.
Er ligt te weinig zooi op de grond; schaafkrullen
ontbreken.
Het corveerooster is te strak. (dat kan veel korter:
Corvee: Gardeneers en Beks vanaf vrijdagavond tot
de zaterdagavond daarop, dat scheelt papier)
John is te stil.
Beks is te luidruchtig.
Nando wordt te laat wakker.
Er worden omkooppogingen in het werk gesteld.
Daar wordt op ingegaan.
De jury, alle jury's, zijn omkoopbaar. De hoogte van
het geld of de omvang van de fles bepalen het
niveau. (zo blijkt)
John spreekt buitenlands.
John geeft niets weg. (zijn z'n eigen woorden)
Er zijn in het algemeen te weinig gezelschapsdames / heren. (doorstrepen wat wordt verlangd)
Beks zet niet automatisch vette happen klaar, daar
moet je om vragen.

Enz. enz.
Er zijn niet genoeg bouwtafels. (Slechts vijf)
De bouwtafels zijn te mooi.
Geld blijkt niets waarde te zijn in het kamp. Alles
gaat per door de kampstaf zelfgedrukte gele papiertjes. (komend jaar zou het een idee kunnen zijn dat
we ook in zelfgedrukte papiertjes betalen! Gelijke
monniken, gelijke kappen)
Er zijn vrij weinig echte klachten.
Er is geen Hertog Jan bier.
De leiding is te streng. Men mag bijna alles.

Niets, en dat is het ergste, niets wordt er
gedaan met deze welhaast eindeloze lijst met
klachten. Het is tijd voor actie: vanavond om 20.32
is er een alternatieve bijeenkomst op een geheime
plek waar het tegenbestuur zal worden geïnstalleerd. Het moet afgelopen zijn, er is een grens,
het wordt te gek, gekmakend is het, wat moet je er
mee.

