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TFF Fox News 
 
Al het personeel is nu gelegerd op Kamp Fox. Bij wijze 
van afscheid was er een voetbalwedstrijd 
georganiseerd tussen de Amerikanen en wij. 
Nadat zaterdag vruchteloos werd gewacht op de 
tegenpartij (zij dachten dat de wedstrijd zondag was) 
hebben we een oefenwedstrijd onder elkaar gespeeld. 
Kijken wie wat kon en waar moest lopen zodat we de 
zondag op volle “oorlogssterkte” tegen de Amerikanen 
konden optreden. 
Vandaag waren ze er wel. Na een goed begin wisten 
we de Amerikanen met de rug tegen de muur te 
zetten. Uit een van de vele aanvallen wist kpl 
Barkabessy met een omhaal tgegen de paal te 
schieten. Uit de rebound wist ..…. 1-0 te scoren. 
En niet veel later was het de beurt aan kap Óge om  
2-0 op het bord te zetten. 
Daarna werd het weer de gruwelijke spelbreker en 
werd er beslist na de rust niet meer verder te spelen. 
Volgende week wordt de tweede helft gespeeld. 
 
Opbouwen tent 
Nadat we vorige 
week de 
kaderleden van de 
NSE bezig hebben 
gezien met het 
opbouwen van een 
tent hebben we 
afgelopen week 
een enorme tent-
opbouw-operatie 
meegemaakt van 
HQ. Onder de bezielende leiding van  
Elnt Francke zijn overdag de frames opgebouwd 
en ’s avonds de zeilen er overheen getrokken. 
Een perfecte actie en bijkomend voordeel is dat 
steeds meer mensen van dit kamp krijgen inzicht 
in het opbouwen van deze mooie tenten. 
  
Brandblussers 
Door de groep van sgt Hop zijn alle tenten 
voorzien van een brandblusser. Deze zit in karton 
verpakt. Het is de bedoeling dat hij uit het karton 
gehaald wordt en buiten de tent wordt opgesteld. 
 
Kasten bouwen 

U leest het goed, kasten bouwen. 
Maandagavond zijn diverse personen bezig 
geweest met het bouwen van een kast voor hun 
tent. Onder leiding van de genisten konden van 
te voren gezaagde planken op een deskundige  
 
wijze in elkaar gezet worden, gelijkende op een 
kast. Zo kun je toch je uitrusting op een 
fatsoenlijke wijze opbergen. 
Wanneer u denkt dat dit voor u ook de oplossing 
is neem dan contact op met de basegenist  
sm Meijeringh en kunnen we misschien weer een 
avond plannen. 
 
Verjaardagen 
 
11 juli -  Sgt Wouters                  van harte 
12 juli -  Sgt Hartman               gefeliciteerd 
13 juli -  Kpl De Reus (herst)       allemaal 
16 juli – Kpl 1 Van Gelder  
 
Darten 
 
Je ziet ’s avonds mensen pijltjes gooien op het 
elektronische dartbord. Leuk, maar niet genoeg. Het is 
de bedoeling dat deze week de dartbanen gereed 
komen. We kunnen dan gaan beginnen met een 
ladder-competitie. Je kunt je inschrijven bij de bar. 
Tevens zal er binnenkort ook een dart-toernooi  
georganiseerd worden. Een uitgewerkt plan zal u 
binnenkort gepresenteerd worden. 
 
Wist u dat 
 
- De sgt Kroes niet meer in de verbindingen zit 
- Dit komt doordat de kpl1 Schoemaker over zijn 

“handy” is heen gereden 
- De kpl Koreman graag appelmoes bij het 

avondeten heeft 
- Zij dit  middels deze krant kenbaar meent te 

moeten maken  
- De chef-hofmeester en zijn rechterhand ‘s avonds 

bij de McFOX eten 
- Dit grote vraagtekens zet bij de redactie 
- Sgt Kruger op zoek is naar een nieuw horloge 
- Hij vooral in de damesmodellen zoekt 
- Dit verband kan houden met de omtrek van zijn 

polsen 
- Ook de HID zijn ID-card kan verliezen 
- Hij nog steeds zoekende is 
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- De YWZ–groep bankjes van een 4-tonner voor de 
tent hebben staan 

- Zij deze uit Soesterberg hebben en niet uit onze 4-
tonners 

- In onze 4-tonners de bankjes dus moeten blijven 
zitten 

- Sgt1 Van Raaij Barbie-parfum koopt 
- De sgt Kruger dit niet vervelend vindt 
- Zijn vrouwelijke kant dus de overhand lijkt te 

hebben 
- Het 4-0 had moeten zijn bij het voetballen 
- Sgt Van Dis en kap Oge goede mogelijkheden 

hadden 
- Sgt Van Dis de wind de schuld geeft 


