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Inkrimping 

 
De komende uitgaven van “T.F.F. Foxnews©” zullen wat 
kleiner van opzet zijn. Dit heeft te maken met het 
samengaan met Foxy News. De “nieuwe”  
Foxy News zal vanaf 30 augustus 1 x in de twee 
weken verschijnen. 
De oplage van dit blad zal + 300 exemplaren 
bedragen.  
 
TPG post groep 

 
Op Kamp 
Fox zijn 
vanaf de 
eerste 
dag de  
sgt 
Massaro 
en Sld1 
Sneller 
bezig om 
onze 
post te verzorgen. 
Dat er af en toe het een en ander “versjouwd” 
dient te worden blijkt wel uit de volgende 
gegevens: 
-  Binnen gekomen post 3068,6 kg 

(dit zijn 271 zakken) 
-  Uitgaande post 715,1 kg 
        (hier waren 121 zakken voor nodig) 
Vanaf deze kant hopen wij natuurlijk dat er nog 
maar veel meer post mag binnenkomen ook al 
kost dit deze groep nog veel zweetdruppels. 
Vlag uit dus! 
 
Verjaardagen 
  
29 augustus  –   kpl1 kloof      
  2 september – kpl1 Prins  
 
beide van harte gefeliciteerd 
 
Het E-mail gevaar 
 
U zult zich wel afvragen, welk E-mail gevaar is er 
nu weer. We bedoelen het volgende. Wanneer u 

een briefje intikt om te verzenden vergeet dan 
niet om deze te verwijderen of op een diskette te 
zetten. Dit voorkomt namelijk dat anderen (die na 
u komen) u bericht kunnen lezen. 
(Zie wist u datjes) 
 
 
 
Wist u dat 
 
- Er personen hier op de base lopen die denken dat 

werken bij de “wielgroep” niet zo spannend is 
- Men denkt dat er alleen maar wielen verwisseld 

en/of gerepareerd worden. 
- Zij een dagje mee mogen lopen bij de “wielgroep” 
- Het herstelpeloton dan beter begrepen wordt 
- Dat `Arno` ook is gearriveerd op kamp Fox 
- Hij het `internetcafe` ook heeft gevonden 
- Hij blij is dat hij hier gratis kan mailen 
- Zijn vriendin/vrouw `lekkertje` heet 
- Dit allemaal in zijn brief stond 
- Verwijderen dus het beste is  
- We dit vaker mee maken 
- Veel personen liggen te KL..TEN met de 

startpagina van de internet computers 
- Er ook veel pornosites worden bekeken 
- Je voor beide zaken een verbod kunt krijgen om 

te internetten 
- Dit het helemaal niet waard is om 2 weken (en of 

meer) niet te mogen internetten 
- Elnt Francke de “Monastry” run heeft gewonnen 
- Dit komt omdat andere personen wel de juiste 

weg hebben gelopen 
- Hij meent dat hij een langere weg heeft gelopen 
- De “post-groep” denkt dat er wel een vlag mag 

opgehangen worden voor het aantal verwerkte 
kilo’s 

- Deze er even heeft gehangen  
- Hij dus nu niet meer op het Europaplein tussen de 

andere vlaggen hangt 
- Wij wel wachten op de foto 
- Het met de rust is gedaan in de buurt van de 

tenten 47,48,49 
- Dit komt doordat hij weer terug is van vakantie 
- Je een zonnebril 2 maanden kwijt kunt zijn 
- Deze persoon wel vaker wat kwijt is 
- Het deze keer om een zippo aansteker gaat 
- Wij ons afvragen wat het volgende artikel zal zijn 
-  Wij nu weten hoe loopgraven worden gemaakt 
- dit voornamelijk met helmenraces heeft te maken 
- u de loopgraven even op het sportveld hebt 

kunnen zien 
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- de genie 4 uren is bezig geweest om deze 
loopgraven weer te dichten 

- Het herstelpeloton meer doet dan alleen 
“sleutelen” 

- Zij ook handig zijn in het in elkaar zetten van 
schrobbers 

- Zij dit zodanig doen dat er garantie gegeven wordt 
op losraken van de borstel 

- Deze garantieperiode eindigt bij de drempel van 
de werkplaats 

- Zwemmen zeer in trek is 
- Er iedere keer toch wel 3 of 4 zwemmers zijn 
- Zij het hele bad voor zich hebben 
 
 
SPORTSITE 
Laddercompetitie Darten 
 
Tussenstand van de laddercompetitie: 
Er is de laatste week het een en ander veranderd in de 
stand. 
 
1e lijn: Reinink 
2e lijn: Logger, Pruntel 
3e lijn: Peters, V. Huis, V. Voorst 
4e lijn: Geven, Ramakers, Ten Westeneind, Broer 
5e lijn: V.d. Meijde, V.d Sommen, Ubels, Kinsbergen,  
            Bos   
6e lijn: V. Schepen, Bogaars, Dijkhuis, V. Elst,  
            Pulkerman, V. Teunenbroek,  
7e lijn: Riebeek, Pak, Weijde, Ten Brink, Buijck,  
            Douwsma, V.d.Zwaan 
8e lijn: Kruger, Wuister, Leenhouts, Boetzel, Gazelle, 
            Branderhorst, V.d.Linde, Daams 
9e lijn: Hondeman, v. Wijk, Schreurs, Klaassen,  
            Homan 
 
 

 
 
 
 
 
 

DENK ER ALLEMAAL AAN 
 

ZONDAG 8 SEPTEMBER 12.00 UUR  
 

KOPPELDARTEN. 
 

Inschrijven Tot en met vrijdag 6 september  
Lokatie: achter de bar. 

Speltype: 501 best of 5 legs 
 
 
 

Vodno Matka mountain walking tour 
 
Elke donderdag & vrijdag gaan we de bergen in . 
We lopen van Vodno naar Matka. 
Zorg dat u u twee dagen van te voren inschrijft 
omdat de lijst met namen doorgegeven moet 
worden aan het hoofdkwartier in Skopje. 
 
S’Ochtends op de dag zelf is het verzamelen om 
08.00 uur bij de vlaggen op het europaplein en 
we zijn ongeveer om 16.00 uur terug. 
 
Tenue: eten, 3 liter drinken, lange broek.  
   (zonder wapen, helm en scherfvest) 
      Verder normaal militair tenue. 

 
Volleybal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand per 26 08 2002  pnt saldo 
1 Komando                       5 13 50 
2 Hestelpel NSE           5 12 69 
4 Milgeodad                   5 12 34 
5 Blue lagoon                 4 11 60 
3 Holland 1                    5 9 32 
7 De Hopmaten            5 8 11 

10 Stafpel HQ coy          6 7 -40 
6 Sunny boy's              3 6 40 
8 H2O groepje              5 5 -17 
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11 The French & Semedo        6 4 -47 
13 Base Genie               5 2 -53 
14 Pink Fox                      5 1 -102 
9 Hulppost                          3 0 -36 

12 F.P.P.                          4 1 -50 
 
      

       
 
 
 
 
 


