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TFF Fox News 
Uit onderzoek is gebleken dat naast  

““ T . F . F .  F o x  N e w s ” ©  T . F . F .  F o x  N e w s ” ©  er nog een er nog een 
nieuwsblad op Kamp Fox is. De naam komt nieuwsblad op Kamp Fox is. De naam komt 
dicht in de buurt van dit nieuwsblad nl, FOXY dicht in de buurt van dit nieuwsblad nl, FOXY 
NEWS. Wees dus alert want er zi jn nu twee NEWS. Wees dus alert want er zi jn nu twee 
teams op dit kamp die nieuws vergarenteams op dit kamp die nieuws vergaren. 
  
Brandweeroefening 
 
Donderdag 
18 juli kwam 
er een 
brandalarm 
over de porto. 
Het bleek dat 
onze 
vrijwillige 
brandweer 
aan het 
oefenen was. 
Onder 
deskundige leiding van hoofd brandweer, de sgt1 Van 
Mierlo, werd een brandje gesticht en daarna met 
verschillende middelen geblust. Een goede zaak want 
de brandweer is een belangrijke ploeg hier op de base.  
  
Hoogmoed komt voor de val 
 
Na 3 dagen catastrofale psychologische 
oorlogsvoering uit de richting van de sgt Arjan 
Koster was het op donderdag 18 juli dan zover. 
Net even voor het mannelijk rondje, 5.2 KM, rond 
de base kwamen de sgt Arjan Koster en de kpl 
Harmen Mooibroek in gesprek. Volgens 
Mooibroek zou de sport sergeant moeite hebben 
met het hem bijbenen op de 100M sprint. Dit was 
“sportgetrouw” Koster tegen het zere been en hij 
daagde Mooibroek uit voor een heus duel met 
prijs. Al vanaf dinsdag vond Koster het nodig 
Mooibroek keer op keer te verleiden tot het afzien 
van het duel. Hoe zou dat toch komen? Ook 
probeerde hij klappen onder de gordel om 
Mooibroek onzeker te krijgen. Bovendien 
beweerde hij tot de top te behoren waarop 
Mooibroek nuchter antwoorden: “Wat doe je hier 
dan nog”? In eerste instantie zouden zij buiten de 
poort op de oude snelweg de sprint voltrekken. 

Na herhaaldelijk aandringen van sgt Koster 
besloot Mooibroek om het toch op de base zelf te 
doen. De sergeant was zo van zichzelf onder de 
indruk dat hij alle condities van het duel door 
Mooibroek liet bepalen. Immers, hij zou toch 
winnen was zijn veronderstelling. Goed, op de 
gestelde datum rond 18.00 uur maakten zij zich 
op voor de wedstrijd. De vraag van Koster  
 
welke schoenen hij aan moest trekken was een 
zin teveel. Hij trok zijn berghardloopschoenen 
aan en zette 100 meter uit. Na het startsignaal 
van een niet nader te noemen persoon sprintte 
Mooibroek weg en hoorde van achter een paar 
misplaatste kreten die zoiets wouden zeggen als: 
“Mijn tampon zit niet goed” en “Doordat ik mijn 
bril niet opheb zie ik het startteken te laat”! De 
uitkomst was desastreus. De sgt Arjan koster 
kwam ongeveer 2 seconden later binnen en 
verloor daardoor niet alleen zijn aanzien maar 
ook nog eens 2 cd’s. Mijn advies is dan ook: laat 
kuifje even voor wat hij is. Deze nederlaag 
betekent zoveel voor hem dat hij zich nu afvraagt 
of hij nog wel capabel genoeg is voor deze 
functie of dat hij ergens in een stoffig MOB 
complex moet gaan zitten. 
Beste sgt Koster hoe vaak moet je nog verteld 
worden dat hoogmoed voor de val komt?  
  
Klaverjassen 
 
Langzaam liep de zaal vol met gespannen spelers. 
Wie zou de felbegeerde hoofdprijs winnen, was de 
vraag? Nadat de spelers elkaar argwanend de hand 
hadden geschud kon men beginnen. Helaas kwam 
voor de deelnemers van de KmaR na een half uur een 
bericht door dat zij elders harder benodigd waren dan 
op dit kaart- evenement. (jammer).   
Na enkele zenuwslopende partijen kon worden 
vastgesteld wie de sterkste waren van dit toernooi. 
Zie  volgende bladzijde voor de volledige stand. 
Het was een leuk toernooi en zeker voor herhaling 
vatbaar. 
 
Verjaardagen 
 
27 juli -  sgt Peters    
van harte  gefeliciteerd 
 
Wist u dat 
- U de kopij ook in de eetzaal kunt inleveren 
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- slapen heel hard aan kan komen 
- u dit aan sgt1 Klaassen kunt vragen 
- hij uit het bed is gevallen tijdens het slapen 
- sgt Koster dommelt op de wc wanneer hij bezig is 

met het eten van gisteren 
- wij dit weten doordat hij de deur vergat op slot te 

doen 
- hij schrok toen de deur open ging 
- hij meteen wakker was 
- je ‘s avonds moet uitkijken als je tussen de tenten 

loopt 
- je zo maar je nek kunt breken over zoenende 

stelletjes 
- Kap Krijgsman zo naar de artillerie kan 
- Hij dan gericht vuur kan afgeven 
 
- Nieuw 

wapen-
kaartje 
van….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sportgedeelte 
Klaverjassen 

 
tafel 1& 2  plaats 
team 1 wmr de Boer * 

 mar1 Langevoort  
team 2 Sgt Branderhorst 3 

 Sm v der Meijde  
team 3 Sm Schreurs 1 

 Sgt Peters  
team 4 Kpl1 Leenhouts 2 

 Kpl Riebeek  

Tafel 3 & 4  plaats 

team 1 Sgt Massaro 2 
 Kap Oge  

team 2 Sm Meijering 1 
 Sm v Schepen  

team 3 Sm v Eck 3 
 Sgt v der Sommen  

team 4 Mar Bremer * 
 Mar Lintsen  

tafel 5 & 6  plaats 

team 1 Kpl Teunebroek 3 
 Sgt Snip  

team 2 Wmr de Groot 4 
 Wmr Beijer  

team 3 Sgt1 Klaassen 2 
 Sgt1 Homan  

team 4 Sgt Oostra 1 
 Tlnt zevering  

tafel 7 & 8  plaats 
team 1 Kpl Lubbers 4 

 Kpl Ten Westeneind  
team 2 Sld1 Bos 1 

 Kpl1 Dijkstra  
team 3 Sgt Steinz 2 

 Sm Meeuwisse  
team 4 Sld1 Echten 3 

 Sgt Kunst  

 
 

CAMP FOX VOLLEYBALCOMPETITIE 
 
1.    Milgeodad     2. Herstelpel NSE 
3. De Hopmaten    4.Komando 
5. Stafpel HQ coy    6. Blue Lagoon 
7. Hulppost     8. F.P.P 
9.    Pink Fox   10.Sunny Boy’s 
11. Holland 1  12. The French & Semedo 
13. Base genie  14. H2O groepje 
 
Programma WEEK 30 (2e ronde) 
 
Dinsdag  23-07-02 
18.30 uur  1 - 3 
19.30 uur  5 – 2 
 
Woensdag 24-07-02 
18.30 uur  7 – 4 
19.30 uur  9 – 6 
 
Donderdag 25-07-02 
18.30 uur  11 – 8 
19.30 uur  13 – 10 
 
Vrijdag 26-07-02 
18.30 uur  14 - 11 
 
ZONDAG INHAALDAG!!!!!!! 
SCHEMA’S VOLGENDE RONDE ZONDAGS 
OPHALEN !!!!! 
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Indien u niet kunt dit vroegtijdig aangeven  
DANK U    Sgt Koster. 
 
Fox Volleybalcompetitie 
(FVC) 

  
     
Stand per 22-07-02    

     
1 blue lagoon 3 19 
2 Komando        3 10 
3 hulppost              3 10 
4 Milgeodad         3 4 
5 sunny boy's 2 25 
6 Pink Fox        1 -25 
7 Herstelpel NSE 0 -4 
8 De Hopmaten 0 -10 
9 F.P.P.            0 -10 

10 Stafpel HQ coy 0 -19 
11 Holland 1        * * 
12 The French & Semedo * * 
13 Base Genie * * 
14 H2O groepje * * 

 


