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TFF Fox News 
 
De vakantieplanning is door een ieder ingeleverd en 
vakkundig door de kap Krijgsman getotaliseerd en 
opgelijnd. Binnenkort gaan de eerste personen dus al 
op hun eerste verlofreis. Nog even in de zon gaan 
bakken zodat je dus bruin aankomt op Eindhoven of op 
Schiphol  of waar je ook naar toe gaat 
 
Voetbal 
 
Zoals vorige week al aangegeven is dit weekend 
de tweede helft gespeeld tegen de Amerikanen. 
Er werden wel twee helften gespeeld maar de 
tweede helft werden de elftallen door elkaar 
gemixed.  
In de resterende tweede helft wisten wij 4 x te 
scoren. De goals werden gemaakt door sgt Van 
Dis, sgt Van der Sommen (2x) en ???. 
Een uitermate goede en mooie score uiteindelijk 
in het voordeel van ons. Goed gedaan. 
In de “mixed-helft” werd 5 x gescoord. Tweemaal 
door een Amerikaan. Zij kunnen dus wel scoren 
wanneer ze hulp krijgen van ons. 
 
BBQ NSE 
 
Omdat we van de NSE nu allemaal op Kamp Fox zijn 
gelegerd was zaterdag 13 juli het geschikte moment 
om een BBQ te organiseren. Om 18.00 uur ging de Hid 
met een MB  naar de keuken om het vlees op te halen. 

Hij had beter 
met een 4-

tonner 
kunnen 

gaan want 
met de MB 
moest hij 3 x 
rijden. Om 
19.00 uur 
begon het 

bakken 
onder 

deskundige 
leiding van 

oberfeldwebel Beck (zie foto). Het zag er grandioos uit 
wat het personeel van de keuken ons wist voor te 
zetten. Complimenten nogmaals van deze kant. Ook 
werden we keurig voorzien van ons natje door 
personeel van de bar. Na afloop waren er nog 
verschillende vrijwilligers die de grootste troep mee 

opruimden. Zodat we de volgende dag geen 
stinktroep zouden aantreffen. 
Kortom een grandioze avond. NSE gaat zo door. 
 
 
 
 
Klaverjassen 
 
Afgelopen vrijdag was 
er een klaverjas-avond. 
16 Teams hadden 
ingeschreven, wat een 
heel mooi aantal is zo 
voor de eerste keer. De 
sgt Koster ((Lo/S) 
probeerde de 
deelnemers de regels 
uit te leggen (of was het 
andersom?) en daarna 
werden de teams 
verdeeld in 4 poules. Uit iedere poule komt een 
winnaar tevoorschijn en die spelen dan de winnaars 
poule. Voor de 2e en 3e en 4e plaats gelde het 
zelfde. Doordat er op een hoog niveau (en met het 
mes op de tafel) gespeeld werd duurde het tot 22.30 
uur voordat alle wedstrijden in de poule waren 
gespeeld. Dit veroorzaakte bij de wedstrijdleiding 
zweetdruppels op het voorhoofd. Na beraad met 
zichzelf kwam de sgt Koster met de volgende 
oplossing. De finaleronde wordt a.s vrijdag (19 juli) 
gespeeld. Heel verrassend is dat de gedoodverfde 
favorieten niet in de finaleronde zitten. De redactie 
vraagt zich af hoe dit komt.  
De tafelindeling kunt u op de achterzijde zien. Wij 
wensen alle spelers succes en veel speelplezier.  
 
Verjaardagen 
 
18 juli -  kpl Boogaars                 van harte 
22 juli -  Sgt Homan                  gefeliciteerd 
 
Wist u dat 
 
- De redactie is uitgebreid met een fotograaf 
- De sm Meeuwisse verantwoordelijk is voor 

datgene wat wij u laten zien 
- U dus gewaarschuwd bent wanneer hij in de 

buurt is 
- De FOX NEWS aardig in trek is bij iedereen 
- Men hem ook graag digitaal willen hebben 
- Wij nu wachten op de eerste aanvraag in braille 
- Harry Potter zeer geliefd is bij het Gem B&Tpel 
- De sld1 Reinink een verband om zijn been heeft 
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- Hij zijn been heeft gestoten 
- Waarschijnlijk aan het bed van sld 1 Pols 
- De sm van der Meijde geen excuus meer heeft om 

niet hard te lopen 
- Hij weer in het bezit van een ID-card is 
- De kassier een diemaco heeft 
- Hij in de MGI zittend beter schoot dan staand 
- Dit waarschijnlijk met zijn functie te maken heeft 
- Er naast het Europaplein ook een YWZ-plein is 
- Je daar lid van moet zijn om te mogen zitten 
- Dat heel veel kost 
 
 
 
- Men vindt dat de sgt Hop een beetje op een 

bokono aap lijkt 
- Die ook heel erg behaard zijn 
- De kpl1 Van Elst eindelijk zijn baantje heeft 

gevonden 
- De majoor Gubbels en de kapitein Krijgsman hun 

plaats in de 
kantine 
gevonden 
hebben 

- Ze helemaal 
van de wereld 
zijn wanneer 
ze met de 
spelcomputer 
aan het spelen 
zijn 

- Officieren dus soms net mensen zijn 
- De kl III tent 24 uur per dag geopend is 
- Het na 24.00 uur druk en gezellig kan zijn 
- Dit nu echter alweer verleden tijd is 
- Ook het volleybalveld na 23.00 uur ‘s avonds in 

gebruik is 
- Het dan nog maar de vraag of er dan gevolleyd 

wordt 
- Er niet alleen maar playboy, maar ook playgirl 

gelezen wordt op Kamp Fox 
- Dit boek richting de damestent is gesignaleerd 
- Kpl Daams ontkent dat zij de eigenaar is 
- Wij dat natuuuuuuurlijk geloven(!!??) 
- Wij denken dat de kpl Ubels slechte ogen heeft 
- Zijn bril slecht opgemeten is 
- Er vergelijkingen opgaan met Elton John 
- Er een adjudant rondloopt die een verjongingskuur 

heeft ondergaan 
- Wij niet zeggen wie het is omdat hij bij het 

herstelpeloton zit 
- Hij nu lijkt op iemand van 43 jaar 
- Het nu lijkt of hij zijn snor drukt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finaleronde klaverjassen 
Vrijdag 19 juli 

 
tafel Team Namen 
1 & 2   1 Wmr De Boer 
  Mar 1 Langevoort 
 2 Sgt Branderhorst 
  Sm Van der Meijde 
 3 Sm Schreurs 
  Sgt Peters 
 4 Kpl1 Leenhouts 
  Kpl  Riebeek 
3 & 4   1 Sgt Massaro 
  Kap Oge 
 2 Sm Meijeringh 
  Sm Van Schepen 
 3 Sm Van Eck 
  Sgt Van der Sommen 
 4 Mar Bremer 
  Mar Lintsen 
5 & 6   1 Kpl Teunebroek 
  Sgt Snip 
 2 Wmr De Groot 
  Wmr Beijer 
 3 Sgt1 Klaassen 
  Sgt1 Homan 
 4 Sgt Oostra 
  Tlnt Zevering 
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7 & 8   1 Kpl Lubbers 
  Kpl Ten Westeneind 
 2 Kpl Dijkstra 
  Sld1 Bos 
 3 Sgt Steinz 
  Sm Meeuwisse 
 4 Sld1 Echten 
  Sgt Kunst 

 
 
 
 
 
 
 
 


