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11eika Gaume: de gelegenheid om orchideeën te
scoren

13-16 mei
Meika Limmen: plantjes in de duinen
??? mei
excursie in een blauwgrasland van Drenthe

11juni
excursie paardestaarten

18-20juni
kamp in Voome: weer plantjes in de duinen

1-3 juli
opnieuw een kamp in Voome, in samenwerking
met insectenwerkgroep

11-21juli
Zoka in de Gaume, het niet te missen plantenkamp
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Het Sjocbestuur van 2005

Colofon
Het Kruipnieuws is het
tijdschrift van de plantensociologische werkgroep
(Sjoc) van de Nederlandse
Jeugdbond voor
Natuurstudie (NJN). Hierin
verschijnen onder andere
verslagen van activiteiten
en onderzoeken.

Lid worden van de Sjoc:
voor NJN-leden bedraagt
het lidmaatschapsgeld 3,40
euro, voor anderen 5,00
euro. Maak dit bedrag over
op giro 476009 t.n.v. SJOC
werkgroep te Utrecht
Als donateur van de Sjoc
kan je ook het Kruipnieuws
ontvangen. Dit kan door
6,80 euro over te maken op
de hierboven genoemde
girorekening.

Kopij voor het
kruipnieuws mag naar
Janne of Annelieke worden
gestuurd (zie 'Het
Sjocbestuur van 2005').

Adreswijzigingen kan je
doorgeven aan Annelieke
(zie " ")
De Sjoc is een van de 7
werkgroepen van de NJN.
De NJN is een vereniging
voor jongeren van 12 tot 25
jaar die geïnteresseerd zijn
in de natuur. Er zijn 38
afdelingen verspreid over
Nederland die in de
weekenden excursies
organiseren naar
natuurgebieden in de
omgeving. Tijdens
schoolvakanties of lange
weekeinden kan je op
kamp. In de zomer zijn er
zomerkampen in Nederland
en in het buitenland. In het
landelijke blad 'Am.oeba'
staan verslagen van
zomerkampen en andere
activiteiten en onderzoeken
uitgevoerd door NJNleden. Kijk voor meer
informatie op www.njn.nl.
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Hallo lieve SJOC' ers,

Woordje van de oude redactie
Op de voorpagina ziet u Hedera helix.' o~ewel klim?P·_Een
kruiper op de voorpagina van het kruip~eu:v~· Kruipmeuws,
kruiperig nieuws ? Ik mag hopen van met ! JUISt h~el
.
nuttig nieuws! net als vele kruipende planten ovengens_nuttig
zijn. Net als klimop nuttig is. Ik he~ ooit g~lezen d~~ ~op een
plant is die geluk brengt. Als zodamg kan Je hem hiJ Je dragen.
Ook zou het gebruikt worden bij liefdestoverkunsten ...
Ik zag vorige week een meisje met klimop in haar schoenen
verweven : heel verstandig dus !
Veel leesplezier,
Lidewij

Woordje van de nieuwe redactie
Als eerste willen we Lidewij bedanken voor deze laatste
kruipnieuws van haar hand en haar werk als redac: dankjewel
©! Vanaf heden zullen Janne en ik het werk van haar
overnemen, en er voor zorgen dat er weer een aantal spetterende
lauipnieuwsen gaan verschijnen. Hie~?ij ~ebbe~ we ~e hul~ van
jullie Sjoccers hard nodig! Lever op tljd Je stukjes hiJ ons m,
van onderzoeksverslagen tot kampdagboeken en uitleg over je
persoonlijke plantenfascinaties, dan zorgen wij dat er iets
prachtigs gepubliceerd wordt ...

!! ! Uiterste kopij.-inleverdatum voor het
volgende kruipnieuws: 22 april !! !·
Dan rest mij nog vast te verklappen dat de volgende
.
kruipnieuwsen een internationaal tintje ~en krijgen, vanwege
ver-weg-op-vakantie-0~-stage-gaande SJoccers.
En plak die activiteitenkalender pp je prikbord!

Allereerst wens ik jullie allemaal een gelukkig
en voorspq,edig 2004 toe. Dat jullie maar een
hoop leuke plantjes mogen zien en dat jullie
guitige kinderkopjes gestreeld mogen worden
door een aangenaam zonnetje. Verder wil ik
jullie een nóg leuker 2005 toewensen. En daar
heb ik wel yertrouwen in, want voor je ligt een
geweldig .kruipnieuws, waar anderhalf jaar
keihard aan gewerkt is! Maar de SJOC wil dit
jaar nog veel meer realiseren dan alleen een
kruipnieuws, zoals een kadercursus mossen,
een kadercursus paddestoelen en een heleboel
kampjes. En het eerste kamp komt er al weer
bijna aan: het paka in Zuid-Limburg. Dus heb
je zin om na de lange winter weer eens lekker
in de heuvels te fietsen en om in prachtige eikhaagbeukenbossen allemaal mooie
voorjaarsplantjes te bekijken? Kom dan ook
naar het paka! En tot die tijd kun je natuurlijk
ook zelf de natuur in om sneeuwklokjes,
speenkruid en mossen te bewonderen.
Jullie voorzitter met een te grote ego, Fons

Groet, Annelieke
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Aangebrand eiland
Bosbrand op Terschelling
Herinneren jullie je de grote brand nog,
die half mei 2004 op Terschelling
woedde? In twee dagen verwoestte deze
brand ongeveer 40 hectare van het
.
natuurgebied 'De Boschplaat'. AangeZl.en
de Boschplaat ~en belangrijk
vogelbroedgebied is, gingen veel nesten
verloren. Ook een deel van een bijzonder
berkenbos (de Berkenvallei) werd
volledig verbrand. Waarschijnlijk hebben
jullie de beelden wel gezien op tv: er was
vrijwel niets anders te zien dan een grote,
zwartgeblakerde vlakte met wat
rookp~uimen hier en daar. Alle planten
die in dit gebied groeiden, waaronder .
bijzondere planten als Berendruif en
Eikvaren zijn verdwenen. Het is niet zeker of ze er ":'el weer
aan gro~ien, want door de brand zijn een heleboel dingen
!eranderd in het gebied. Er zijn bijvoorbeeld geen ~ome~ ~f
truiken meer waardoor er ruimte is voor planten die er JUISt
~an houden o~ in een open vlakte te groeien. En de as van
verbrande planten en bomen maakt de grond vruchtbaarder~
waardoor planten die juist van een arme grond houden er met
snel zullen groeien. Het is interessant om te onderzo.eken welke
planten nu als eersten in dit gebied zullen gaan groete~. De~e
planten heten pioniersplante~. B?vend!en kun je na e~ge tiJd
kïken hoe de vegetatie zich m dit gebted verder ontwikk~lt.
D~or de vestiging van pioniersplanten veranderen nameliJk weer
de omstandigheden in een gebied en kunnen er andere planten
·. n Dit verschiJ'nsel dat plantengemeenschappen
gaan groete .
'
· ~ rtom
elkaar in de loop van de tijd opvolgen, heet su~cesste. o
'
hoewel de brand grote schade in het natuurgebied heeft
aangericht, is dit tegelijkertijd een uniek~ kans om onderzoek te
doen naar de pl~ten die er nu gaan groeten.
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Sjoc doet onderzoek op Terschelling
Enkele maanden na de brand op de Boschplaat waren er weer
zaka's op Terschelling. Voordat de zomerkampen begonnen was
er bij Staatsbosbeheer een vergunning aangevraagd om op de
Boschplaat onderzoek te mogen doen. Staatsbosbeheer wilde
helaas niet toestaan dat er mensen in dit verbrande natuurgebied
zouden komen. Ze gaven ons toen wel een vergunning om
onderzoek te doen in andere verbrande gebiedjes. Deze kleine
gebiedjes waren door Staatsbosbeheer zelf afgebrand, zodat ze
specifiek gebruikt konden worden voor onderzoek. Tijdens
Skylge I, een zoka dat helemaal gericht was op planten en
plantonderzoek, is er dus onderzoek gedaan naar de successie in
verbrande gebieden. Dat wil zeggen dat tijdens de excursies
NJN'ers gingen kijken welke planten en hoeveel planten er nu
groeiden in de verbrande gebiedjes.
Informatie over de verbrande gebiedjes
Staatsbosbeheer heeft de gebiedjes natuurlijk niet zomaar
afgebrand, niet puur en alleen voor het onderzoek. Er zijn
namelijk met enige regelmaat branden op Terschelling, al dan
niet aangestoken. Het is voor Staatsbosbeheer heel belangrijk
om te weten wat de gevolgen ~n van een brand; ze kunnen dan
het juiste natuurbeheer toepassen, waardoor het natuurgebied
zich weer kan herstellen. De NJN heeft onderzoek gedaan in
vier gebiedjes die in maart 2004 (dus twee maanden voor de
brand op de Boschplaat) zijn afgebrand, en in een gebiedje dat
in augustus 2003 is afgebrand. De gebiedjes liggen verspreid
over Terschelling (zie kaart). Van tevoren was de verwachting
dat de plantengroei afhankelijk zou zijn van heel veel dingen die
per gebiedje verschillen; bijvoorbeeld of het gebiedje op een
noord- of zuidhelling ligt (weinig of veel zon), of het omringd
wordt door heide of door duinen met veel Helm, of het droge of
natte grond is, en natuurlijk hoeveel tijd er is verstreken sinds de
brand. Uiteindelijk besloten we dat de onderzoeksvraag werd:
Wat is het verschil in plantengroei tussen de gebiedjes die in
2004 zijn afgebrand en het gebiedje dat in 2003 is afgebrand?
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soorten
Onderzoeksmethode
Op donderdag 15 juli 2004 gingen alle excursies naar een van de
vijf gebiedjes toe om daar onderzoek te doen. Helaas zijn de
gegevens van Fans v.d. P. en Leo. K. onbruikbaar gebleken, dus
toen waren alleen de gegevens van gebiedjes 1, 4 en 5 over.
Aangezien de gebiedjes niet groter zijn dan ongeveer 50 x 50
vierkante meter, is in gebiedje 1 en 5 de plantengroei in het
gehele gebiedje opgenomen. In gebiedje 4 zijn twee stukken
grond van een paar vierkante meter afgezet om de
vegetatieopname te doen. In een tabel schreven de
excursiedeelnemers op welke plantensoorten ze vonden, met
daarachter een cijfer voor de het aantal planten dat ze zagen.
Hierbij werd een bepaalde schaal gebruikt (zie 'het schatten van
de bedekkingsgraad'). Ook schreven ze op hoeveel van de grond
bedekt was met planten, omdat een groot deel nog
zwartgeblakerd en kaal zou kunnen zijn. Daarnaast noteerden ze
alle andere dingen die belangrijk zijn voor het vergelijken van
de gegevens, zoals de windrichting en wat voor planten er
rondom het gebiedje stonden. Deze techniek wordt ook wel
vegetatieopnamen maken genoemd. Wil je meer weten over het
maken van vegetatie opnamen, lees dan "Vegetatieopnames"
van E. Jongejans in "Vorm geven aan onderzoek".

Grijskronkelsteeltje Campyiopus introflexus
(mos)
·
Zandhaarmos Polytrichum juniperinum (mos)
Zandblauwtje J asione montana
Vroege haver Aira praecox
Gewoonstruisgras Agrostis capillaris
Fijn schapengras F estuca filiformis
Schermhavikskruid Hieratium umbellaturn
Boskruiskruid Senecio sylvaticus
Hondsviooltje viola canina
Zandhoornbloem Cerasium semidecandrum
Varkensgras Polygonum aviculare
Zwarte nachtschade Solanum nigrum nigrum
Straat gras Poa annua
HelmAmmophila arenaria
Zandzegge Carex arenaria
Schapenzuring Rumex acetosella
Biggenkruid Hypochaeris radicata
Buntgras Corynephorus canesnans
Struikhei Calluna vulgaris
Getreepte witbol Holcus lanatus
Muizeoor Hieracium pilose/la
Brede stekelvaren Dryopteris dilatata
Amerikaanse vogelkers Prunus serotina
Kraaihei Empetrum nigrum
Eikvaren Potypodium vulgare
·Zwarte zegge Carex nigra
Duinriet Calamagrostis epigejos ·
Drienervige zegge Carex trinervis
Kruipwilg Salix repens
Tormentil Potentilla erecta
Kleinkruiskruid Senecio vulgaris
Wilde kamperfoelie Lonicera perielemum
Veelbloemige veldbies Luzula multiflora

Resultaten
Onderzoekje gebied 1
Verbrand: maart 2004
Bedekkingsgraad: 40 - 50 %
Onderzoekje gebied 4
Verbrand: maart 2004
Proefvlak 1: Bedekkingsgraad: 45 %
Proefvlak 2: Bedekkingsgraad: 85 %
Onderzoekje gebied 5
Verbrand: augustus 2003
Bedekkingsgraad: 30-40 %
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tot zich uiteindelijk een evenwicht instelt. We zagen in de tabel
onmiddellijk dat het aantal soorten 2,2758621 keer zo hoog was
als het gemiddelde van de overige 3 opnames. Het leek er dus op
dat onze verwachting juist was. Toch stonden wij hier niet
kritiekloos t!;genover, aangezien de bedekkingsgraad van het
gebied aan de lage kant was.
Door de ordening van de tabel kun je overeenkomsten tussen de
verschillende gebieden zien. Anders dan we verwacht hadden
bleken gebiedjes 1 en 5 meer op elkaar te lijken dan gebiedjes 1
en 4. Waarschijnlijk zijn er andere factoren van belang dan tijd.
Nieuwsgierig geworden, spraken wij onze achtergrondkennis
aan. Planten die gebied 1 en 5 met elkaar gemeen hebben (helm,
zandzegge, schapenzuring, biggenkruid, buntgras) zijn typische
planten voor voedselarme grond. Terwijl planten als zwarte
zegge en duinriet uit gebied 4 juist goed kunnen gedijen op meer
stikstofrijke grond. Verschil in voedselrijkdom zou dus een
verklaring kunnen zijn voor het onverwachte verschil.

In deze tabel zijn de soorten niet op willekeurige volgorde gezet.
Planten die bovenaan staan komen alleen in opname 5 voor.
Daaronder komen de planten die in gebied 5 en 1 voorkomen
enz., zodat de bedekkingsgraden in de tabel een mooie diagonale
band vormen. Nu kun je zien in hoeverre de verschillende
opnamen op elkaar lijken.
Conclusies

De onderzoeksvraag was: Wat is het verschil in plantengroei
tussen de gebiedjes die in 2004 zijn afgebrand en het gebiedje
dat in 2003 is afgebrand?
Bedekkingsgraad
De verwachting was dat gebiedje 5 een hogere bedekkingsgraad
zou hebben dan de andere gebiedjes. Er is meer tijd overheen
gegaan sinds het verbrand is, dus zou het gebiedje al verder
gekoloniseerd kunnen zijn. Dit is echter niet het geval; gebiedje
5 heeft juist de laagste bedekkingsgraad. Inmiddels weten we
dat het verbrande vlak op een zeer steil stuk van de
noordwesthelling van een duin ligt. Daardoor is dit gebied vaker
blootgesteld aan erosie door wind en regen. Op zuidhellingen
bevordert de hogere temperatuur van de grond de kieming van
zaden, waardoor de kolonisatie van een zuidhelling sneller
verloopt dan die van een noordhelling.
Soorten.
We hadden verwacht dat de biodiversiteit van
gebiedje 5 hoger zou zijn, omdat hij zich in een
verder stadium van successie bevindt. In het
pioniersstadium groeien er slechts enkele soorten,
verspreid over een gebied. Zij veranderen de
omstandigheden voor groei zodanig, dat veel nieuwe
soorten zich in het gebied gaan vestigen en de
pioniersplanten verdreven worden. Tijdens de successie van een
gebied komen er dus eerst meer soorten bij dan er verdwijnen,
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Discussie
Zoals menig filosoof al eerder heeft opgemerkt, kan een
waarneming nooit objectief zijn. Doordat de bedekkingsgraden
door verschillende excursiedeelnemers werden geschat, die
bovendien onervaren waren, kan het voorgekomen zijn dat ze
bedekkingen verschillend hebben ingeschat. Ook verschilt de
soortenkennis per deelnemer; op de ene excursie waren mensen
aanwezig die zelfs kiemplantjes konden herkennen, terwijl
anderen ze misschien over het hoofd zagen. Daarnaast zijn niet
consequent de benodigde gegevens m.b.t. de omgeving
doorgegeven. Sommigen hebben meer het belang ingezien van
de omringende vegetatie terwijl anderen met gevoel voor detail
de duintoppen hebben aangegeven, of juist het formaat van de
opname hebben opgemeten. Nog een verschil in benadering was
het gedeelte van het verbrande gebied waar de opname is
gedaan. Het was de bedoeling dat het hele gebied werd
opgenomen, maar sommigen bleken daarvoor te groot. Vandaar
ook dat er in gebied 4 twee opnamen zijn gedaan, deze waren 2
bij 2 meter. Het is erg jammer dat er maar 3 van de gebiedjes zo
11

opgenomen zijn dat we iets met de gegevens konden doen. Nu
heeft iets als het verschil in voedsehijkdom ons resultaat
misschien wel erg vertekend.

Het schatten van de bedekkingsgraad
Voor het maken van een opname schrijf je eerst alle soorten op
die je ziet. Daarna schat je van alle soorten het percentage dat ..
het bedekt van je vlak dat je op wil nemen. Als dat onder de VIJf
procent, tel je het aantal exemplaren in het vlak. In de tabel staat
welk cijfer je nu achter je soort moet noteren.

Leuk voor later
Het is jammer dat we al zo vroeg na de brandjes op Skylge
waren. Waarschijnlijk is er in een later stadium veel meer te
zien. Maar niet te vroeg getreurd, de NJN organiseert
waarschijnlijk ook komende jaren nog kampen op Skylge.
Omdat bij ons en bij Staatsbosbeheer de precieze coördinaten
van de gebiedjes bekend zijn is het mogelijk om de komende
jaren nog meer gegevens te verzamelen. Dat is leuk voor later.

Bedekking
<5%, 1 plant
<5%, 2 tot 5 planten
<5%, 5 tot 50 planten
<5%, meer dan 50
planten
5 tot 12,5%
12,5 tot25%
25 tot50%
50tot 75%
75 tot 100%

Bedankt
Natuurlijk had dit onderzoek niet kunnen plaatsvinden zonder de
nodige hulp. Daarom willen we graag alle kampdeelnemers van
Skylge I bedanken voor hun grandioze inzet, en Staatsbosbeheer
voor het verlenen van de vergunningen.

Schaal
1
2

3
4
5
6

7
8
9

..

Literatuur:
Heukels,R van der Meijden, Î996 22ste druk, WoltersNoordhoff Groningen
Hoe Sjoc ik mee, H. Braaksma en S. Steenbergen, Am.oeba 2
mei 1999 (73)
Oecologische flora, E.J. Weeda et al., 1999 herdruk, IVN
Onderzoekshandleiding biodiversiteit, J. Kafer et al, 2001
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Mossenkadercursus april 2005

gaan we vooral ook de mossen .i.n h~n ecologische omgeving
bekijken, want dit is erg belangnjk biJ ~et op n~am.brengen.
De laatste twee activiteiten bestaan wt determmatle avonden en
worden in het van de Klaauw laboratorium in Leiden gehouden.
Hierin worden de verschillende groepen behandeld (blad- en
levermossen) .

Mossen zijn misschien wel de interessantste
planten van Nederland. Lang, lang geleden
bestonden er al mossen. Op een goede dag
bracht de evolutie de hogere planten. Dacht je
dat ze uitstierven? Nee dus! Ze zorgden er
gewoon voor dat ze groeiden en sporen maakten
op een moment dat hogere planten dat niet
doen. In het voorjaar en najaar dus! Zelfs in de
winter, als het niet te hard vriest, kun je hun
sporenkapsels vinden. En dat kan nog steeds:
(Bryum capillare)

•

Allemaal redenen om je zo snel mogelijk op te geven bij Julia
Wind: j.l.wind@student.rug.nl of 050·5351064.
Adres Van der Klaauw Laboratorium in Leiden
Kaiserstraat 63. Tel: (071 ) 52?5000

Gedraaid knikmos

Om je ervan te overtuigen dat mossen echt de meest perfecte
vorm van de evolutie is (daarom zijn ze al miljoenen jaren
onveranderd) is er nu de hele maand april de mossencursus. Dan
weet je weer waar het echt om gaat!

Routebeschrijving Van der Kiaauw gebouw
Via de voorzijde verlaat u station Leiden richting het centrum. Ga rechtdoor de
Stationsweg in. Deze gaat na de brug over in de Steenstraat Volg de~e weg
met de bocht mee langs de beestenmarkt de brug over. Sla aan he~.emde van
deze straat rechtsaf, de Prinessekade in. Nog een brug over tot u biJ de
Noordeinde/Breestraat komt. Voor u ligt een kanaal met het Rapenburg er
langs. Neem de rechterkant en volg deze tot u bij een Y splitsing komt. Het
Rapenburg gaat links verder, maar u moet rechts aanhouden (rechtdoor) de
Kaiserstraat in. Loop voorbij Plexus studentencomplex. Het Van der Klauw
Laboratorium bevindt zich aan uw rechterhand.

Het programma
1 april
8 t/m 10
april

15 april

22 april

Adres Centrum voor Natuur en Milieueducatie Landgoed Schothorst in
Amersfoort
Schothorstariaan 21 . Tel: (033) 4695200

Algemene avond met Rudi Zielman.
Begint om 19.00 uur.
Weekend waarin 2 excursie's
worden gehouden, Excursieleiders:
Rudi Zielman, Henk Siebel, Bart
van Tooren, Rienk Jan Bijlsma.
Levermossen
Huub van Melick. Begint om 19.00
uur.
Bladmossen
Henk Siebel, Jurgen Nieuwkoop.
Begint om 19.00 uur.

De eerste avond is in Amersfoort, en begint met een algemene
lezing en een uitleg over hoe je mossen moet behandelen als je ze
door de microscoop wilt bekijken. Dit wordt echt fantastisch want
mossen zien er echt waanzinnig mooi uit onder de microscoop!
Het kamp daarna wordt ook in Amersfoort gehouden zodat je je
eigen mossen die je in het weekend ervoor verzameld hebt kunt
bekijken en determineren. De details krijgen jullie later in een
convol uitnodiging. Tijdens dit weekend gaan we ook al met
microscopen aan de slag. Het weekend is eigenlijk een soort
kaderkamp, waarin er mossen verzameld gaan worden en daarin

Routebeschrijvi ng Centrum voor Natuur en Milieueducatie Landgoed
Schothorst
Neem stadsbus 2 richting Nieuwland en stap uit bij halte El!e Takmastraat
Loop de El!e Takmastraat uit richting de Hamseweg, ga naar rechts de
Hamseweg in en ga daarna weer rechts. Je ben~ dan op de Schot~orsterlaan.
Er zijn nog meer mogelijkheden maar dan moet Je verder lopen. Z1e
locatienet.nl voor andere routes.
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Skylge I 2004 (1)

Skylge I 2004 (2)

Op 12 juli begon het plantenzoka in het bos vlakbij WestTerschelling.
·
De eerste kampdag begon met regen en het leek voor een paar dagen
meer alsof het een heka was en geen zoka. Toch
gingen we iedere dag actief op excursie en ik
herinner me nog een reis in de stromende regen
over ~et abortuspaadje (een asociaal hobbelig
paad!e van 10 km lang) dat ons naar het oostelijkste
puntje van Terschelling voerde. Onderweg kwamen
we al gestrande excursies tegen die de moed hadden
opg~geven. Toen we eindelijk het einde van Skylge
bereikt hadden, waren we inmiddels toch al zo nat
dat we meteen maar de zee in renden. Terug op het
kampterrein zat iedereen zo koud en nat
opeengepropt in de convo, dat we maar buiten in de
regen gingen hupsen om op te warmen.
.
Gelukkig duurde de regentijd niet al te lang en het
wer~ al snel ~eer mooi weer, zoals dat een zoka betaamt. Op de
mo01~te plekjes van het eiland gingen we op zoek naar zeldzame
plantjes, zoals de draadgentiaan en het vals muizenoortje.
Iedere dag was er een wedstrijd in het vinden van de meeste
plantensoorten van een bepaalde familie en iedere keer was het
spanne.nd wie er zou winnen. Het kwam een paar keer voor dat twee
excursies evenveel soorten hadden gevonden. Één keer moesten ze
toen o~nieu';: op zoek binnen een half uur en toen bleek dat beide
excursres weer evenveel scoorden!
Op een avo~d ~as er een kampvuur op het noordelijke strand. Toen
heb~en we liedjes gezongen en zijn sommigen rond middernacht de
zee mged?ken. Daar was een heel cool schouwspel van lichtgevende
algen te zren.
Aan het eind.van de laatste dag was er natuurlijk de bonte avond,
met een stukje over een ~lant wiens moeder een snor had, een stukje
over een meeuw, een kleme musical, een kamplied en de kampkrant
Na een wel erg korte nachtrust ging iedereen weer op de boot naar
het vasteland.
Tessel
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Op een mooie zomerdag is het weer tijd om op zoka te gaan en
dit jaar wordt dat naar Terschelling!!! Het is nog vroeg in de
ochtend, ma0f het einde van de wereld is ver en dat is
Terschelling (voor mijn gevo(fl). Ik reis samen met Maartje en
Margot.
·
Na een lange reis komen we aan op ons kampterrein. Iedereen
is druk bezig met de tenten op te zetten en elkaar te leren
kennen. Maar daarna kan je gezellig mensen gaan opzoeken!
Op de excursies gaan we hard op plantenjacht, zoeken we naar
zoveel mogelijk planten van de b ehangfamilie (voor de
wedstrijd) en ook naar bijzondere andere planten. Op de
excursies leer ik echt superveel en het is altijd heel gezellig. Ik
heb nooit geweten dat planten zo leuk konden zijn! Ik kan ook al
(een beetje) opzoeken met een flora en een aantal
standaardplanten ken ik al, maar dat zullen er va..o;;t veel meer
worden nu ik bij de SJOC zit! En dat typische harde fietsen viel
ook wel mee ... behalve op mijn bikkeldag:
Ik ben een keer met een hele meidenclub (Tessel, I..eonie,
Froukje, Annelieke, Marij ... ... ) naar het Amelanderduin (het
einde van de Boschplaat en het Abortuspad) gefietst. Het was op
het begin nog niet zo erg en zelfs leuk, maar later ging het
regenen en toen was alles koud, nat en klam en het pad was
helemaal glad geworden. Toen we bijna aan het einde van het
Abortuspad waren zagen we een soort noodlokaal staan waar
een man v an de vogelwacht aan het wenken was dat we wel
even mochten schuilen in het huisje. We zijn toen eerst door de
stromende regen naar zee gerend en daarna zijn we naar de
vogelwachtmeneer gegaan. Het was lekker warm in het huisje
en we kregen warme thee. Nadat we waren opgewarmd zijn we
aan de terugreis begonnen. Maar doordat we ook nog wind tegen
hadden was iedereen al uitgeput toen we aan het einde van het
Abortuspad kwamen en toen moesten we nog 20 km fietsen!
Gelukkig hadden we de duinen overwonnen en zijn we
heelhuids op het kampterrein aangekomen.
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Op de Bonte Avond heeft Jos nog opera gezongen in onze
minimusical over de koningin die een wolfsklauw wilde
plukken, maar dat uiteindelijk niet lukte... Ook hebben we nog
een liedje gemaakt over het Abortuspad:

iets donkers en iets talrijks en dat lijkt me ongezond
ze zijn nog vrij ver achter ons we zien ze echter wel
het is een hele massa en ze vliegen nogal snel
Maar jammet dat de dazen ons nu hebben ingehaald
men ziet de flinke eetlust die hen uit de ogen straalt
degenen die als laatste fietsen hebben flinke pech
de dazen hebben honger en die zuigen hen dus weg

Het Abortuspad
(melodie: Dodemit, drs. P.)
We rijden op de fiets al over het abortuspad
het heeft nogal geregend dus het is·allemaal nat
het is nog wel een stukje voor we bij het einde zijn
we zijn nog fris en fruitig dus we vinden het wel fijn

De laatste twee gaan zwemmen bij het Amelander Duin
het laatste wat van haar gezien werd is haar natte kruin
ik klim er snel weer uit voordat de zee mij ook verslindt
maar mijn ketting is kapot voordat de terugweg weer begint

ref: kuiltje hier, kuiltje daar
ja, je ziet ze veel dit jaar
kuiltje hier, kuiltje daar
veel abortussen dit jaar

Ik wil nu terug gaan lopen maar de weg naar West is lang
ik heb ook nog twee plantjes voor het mooie kampbehang
de meeuwen hebben al het brood dus dat is vette pech
de Boschplaat is een mooi gebied maar net iets te ver weg

We zijn nog op het pad waarover ik zo-even zong
we zijn met NJN-ers ook al zijn we nogaljong
de Boschplaat is een zeer onoverzichtelijk terrein
waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn

gemaakt door: Ma/ou, Froukje, Iris,
Frida, Jos, Jorijn en Margat

Het regent pijpenstelen op dit glibberige pad
de modder onder onze wielen maakt het erg glad
de allerkleinste klunsjes verliezen hun evenwicht
ze vallen van hun fiets af en verdwijnen uit het zicht

Tesse~

Saniya, Marleen,

Na de Bonte Avond was het kamp afgelopen, begon de reis naar
huis en kon ik me alweer gaan verheugen op het volgende
zoka ...
Jorijn ('s-Hertogenbosch)

We lopen nu met het restant de zoute kwelder in
het is misschien wat zompig maar dit is pas het begin
er is een diepe brede slenk die 't lopen moeilijk maakt
we trekken onze kleren uit en zijn allemaal naakt
Het water wordt steeds dieper en het reikt tot onze nek
de allergrootste klunzen raken vast in deze drek
we laten ze maar zitten want ze stonken nogal hard
ze schreeuwen nog een laatste gil maar ·nu geen tijd voor smart
Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond
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