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Ha eerst wat sight-seeing door Kneist -tevergèefs ' op zoek naar 
eenkruipak-kwamen wij (=Henri,Jan Vandeveldè ëi:l: . ik) in 't Zwin 
aan. Zoals op ieder S'VJG-weekendje, stonden er ter plaatse een massa 
fanatiekelingen ;:: te : , \~àöliten~ ZOdat Wij gedrieën maar naar I t Strand 
trokken . (Na nog een briefje te hebben achtergelaten voor de mo-
gelijke opkomst).Op een bunker stonden ze juist een po.argasten 
te filmen die stonden te paraderen gelijk dat ze ontsnapt waren 
uit eel!. oorlogs~)+zn, terwijl er uit de -bunker ±'n kwestie e en ver
vaarlijk uitziende roest~ga stoofbuis stak. 

Op 't strand' kwamen we tot de .o .n.tà.ek]ring dat we er eigenlijk 
::.üets konden uitsteken. Men neeft ' namelijk het- strand &nlrele 
metertjes verhoogd, zonder dd.arom . de golfbrekers te onzi en . (I-Ieer
l ijk!zeker een kilometer st):'anèi_ bij l.äag tij--: moet er nog zand 
zijn?) -· ·· ·. · · · ··_ ... 

Wo ·_ zijn toen maar richting zwingeul .gestapt. Onderweg stond nog 
een enkeling pieren te steken,die panike,erde toen we hem vroegen 
of hij_ _al veel. ~ad gevangen, en da::rop. niet-. zij._n pierèri h e t l!.azepad 
koos. ( Fensen Zl.Jn toch rare be esten, n1ewaar?) 
Vo or de zwingeul werdèn we nog ingehaald . door zo'n 5tal Oostende
nao.rs,(Walter,Quiriri, Eddy,Joris,ennogiemarrdvanwieikzijnnaamverge
tonben).In de zwingeul zelf' waserook al niet te veel te beleven, 
hi j zat alleen boordevol grondeltjes. · . . 
-\!ife zijn toen maar door het Zwin terug
gekeerd,om onze Stuutjes te gaan op
oten. Da~r leerden wij onderandere 
c~at men aan een fles Geuze kan luiste
r en om te zien of hij no g vol is,en hoe 
n1en een verstokt bierdrinker een glas 
r;wlk kan laten opdrinken . Terwijl Henri 
thuis nog een glas voor de petromax 
ging hc.len(met :r:>etromax en kousjes 
alleen gaat het echt niet),kwam de zus 
van Gre e t Lambrecht nog opduiken,die 
•:vist te vertellen dat haar teergeliefd 
zusje en nog een andere vrouwelijke 
kartrijkzaan in d e loop van de dag 

l ' Tep>:< Lhocr-n 
Lul"'-o.bD.. c..o..t eno.. 

nog gingen afkomen. · 
Wi j dus maar wachten, eens gaan kijken in de zwinvlakte(da:::~.r 

zaten een paar lepelaars), tot tenslotte Gre .:.' t en Anne afkwamen . 
1\Io t g-rote haast en natte voeten zijn die weer vertrolrken,met de 
-~)s loft e om 's avo nds onze garnalen te komen opeten. 

Undcrtussen werd het al tijd om met het kruimateriaal naar het 
, t :::'C.ü1c1 te trekken. We laadden alles op een stootkar en duwden di e 
- -=~c~ :c 1 t zèètje . 't Was nogal flis,maar twee dapperen(Walter& Hen:;,'~ 

·:' ·. den zich in hun zwembroek in 't water,een net van zo'n drie -· 
,_. ,::.-chalve meter bre.ed trekkend.6 slepen(samen .± 1 uur)leverden 
·" .. , o:o :platvissen,massa' s strandkrabben en een gescheurd net op . 

:· ·?::;enen die niet trokken telden garnalen,maten vissen,krabberJ.~ 
, ;. -:; ~ ~ol eerden de eetlust van platvissen enz .. . 
· · - ;~ ,_-_,ord ondertussen al a :1rdig koud, en de zon deed al moei t o om 

.--: . .tc:r te gaan, dus stao.kten we onze bezigheden. 



nr werden verwoede pogingen gedaan om de petromax aan te st el;: .; ~ 
(5 o 2do koor is 't gelu.kt),en bij het licht van die 1 Vl.,lUrtoron' 
·:: .. 1 dat van een halfverduisterde ,roodgloeiende maan, aten vve onz e 
,· t.u.i ton op, aangevuld door hartversterkende en hartverwarmonde 
·. :~·,:..nken. We ontdekten in Arie zijn excursietas nog een gohoim· · 
· j müg pa};:j e wriemelende kaas uit Cap Griz Nez, en deze Heisto · 
<è'1r heeft van zijn stad en omstreken nog een 'tekeningsje'ge~,. 
_c,o..k t. Toen hij heel het strand volgetekend had, hebben we er onr. 

· 1:.:.tCJ.r bij neergelegd,ondertU.Fl$en de maansverduistering in CJ.l 11:-.lc.::: 
vormeD en stadia volgend. . 
'roen hebben we de 1 v'uurtore:p.' ·maar omgevormd tot koplrunp,en zij ,• 
teruggekeerd naar ons verblijf .: 
Dn:J.r werd de ketel op 1 t Vû.ur gezet, en de garnalen gekookt, ter'.-~ . 

de hupsband speelde, en de weekendgarrg( st) ers hupsteiL Toen do ga:~·· ... 
na.len klaar waren, was Kortr;Ljk natuurli-gk. ook van de po.rtij. 
Er werd ijverig . gepeld en gegeten, terwijl lange verhalen opgedi E~ ~; 
worden over het hotelleven in de' Shakespeare 1 • 

Nadat An en Gre~t vertro}(keh waren zijn we oo~ ;maar in onz e 
pitzak gekropen,om de volgenl.ie morgen met muziek _ge.wokt -te worden 
terwijl het water voor dEf ·thee al stond te koken. Zao.alig. 
Na tijdens h c; t ontbijt nog geluisterd te hebben hoe Yvillem . 
Verma~1~ere ?Ji.j!.l __ J>él.~<=;~."PE:P:., .. Vloo~t,.~""~' · ·~~'$ :"~:j:,1~i~.l8·~-~n·ë·t:fe : bes~~ - k ip 
van ZlJn geburen slacht'te voor 1 t 1)'t'z·oek van een pa tor, ZlJl'l wo 
met de auto nq.arde Nollenpi er in Nederland gereden. 

He t water had normaal op zijn laagst moeten staan toen wo daar 
a <:mkwamen,maar· de vvind wáaide uit zee,zoda,t d;i t . dap. ook ni et 
ldopto. Bui ten enkele z eeduizendpoten en blauwe boostjas ( an ook 
!:'OZe be estjes in perziken)waS daar OOk niet Ve el te b eleven, . 
~, odat we hët ons op éeri duin gemakkelijk hebben gemcv::'J{t om te 
·:;rektollen. (lang leve · de veelzijdigheid van de SWG1) 

'.:fat we toen gezien hebben weet ik ni.et meer, on ik h eb het ook 
:.:liet opgoschreven (Je kunt dat missqhien lezen in 't blCl.o.djo 
va.n do zoetrektelwerkgroep) · . 

Tegen de middag hebben we eerst nog half Nederland rondgoredon 
om een ca.feetje te. vinden dat open was en waar we onze bokos 
~:onden opsmikkelerio · · · . 

D::tc..rna verkla:.:.rden wij . ~et SWG-weekendje ten eiride omdat onz o 
. . . . ' 

i.D.spiratie ui tge:put was. · · 

's Namiddags zijn we toen maar ga<:m trektellen in do 1villa' 
-van a.fd "Heist (Nogmaals lang l eve de veelzijdigheid van de SVVGers; , 
om daarna de · aftocht te blazen~ · 

Op de volgende bladzijde zul je eert tabelletje vinG.en met wat 
we die avond allemaal hebben gekruid.De reden waarom deze vangst s" 
in deze vorm verschijnen,is omdatbij 't verslag van h et kamp 
in Griz Nez iets soo:rtgelijks te' vinden is,dus is dit gemakkelijk 
l:!let elka.ar te vergelijken. . , 

Zoals je in 1 tvcrslag al hebt kunnen lezen was -' tkruinet 3, 6 m 
oreed,terwijl dit bij Griz Nez maar 2 m br.eed was.Gelicvc bij 
l:w t vergelijken hiermee rekening te houdeno Volgens de getijden-~ 
<;o..bel zou het rond 2lu laàgwater geweest zijn,maar volgonn mij 
11as dit al zo rond 19u30. Er werd gekruid tussen de zwingeul en 
;lo laatste golfbreker voor de zwingeul. 
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Bij de strandkrabben waren 17 wijfjes en 2 mannetjes in het 
'::;,ezit van een vermindcringskaart(sorry,ik bedo el krabbezoJ: je) 

::.ro:-1 ook r ekening bij het bGkijken van dezo tabel me.t het feit 
c~~1-t de i aatst c kruibeurt ' slochts h a lf'. zolang duurde als de an· .. 
dc :_ne 0 Enkele gevolgtrekldnfSén vind je bij 1 t v erslag van Cap 
G::;_·iz lT ez. 
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'.' :_'jlLS LAG lTAZOKA :CAP GRIZ NEZ ( 20·-·30 augustus 1 78) 67436 
· · ·~·· -- --------------------du vin, du paih et du boursin., " 
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-,.-Grsls.g zal vooral handelen over de strandaardige kant véln 
... ;C'X:ll),vmnt als je een volledig verslag zou malten9kun j e er 

c:-.:x:t:cte tuitnelo.ar ·mee vulle'iY. · 
.' ë'. ~ Ûl e_,_;n goed punt W!J;S: de SWG was goed vertegenwoordi~d: de 

, - ~ . ,_~~ v :::m 1 t bestuur was er en ook nog enkele niet o11.ervaren 
· <LJ ogc, 1 s van de Nederlandse kant. Da~J;rbi j was er wel t .:JJJclijk 
: ·_: e i ~ .nteresse van de kampgangers (hopelijk niet alleon r.1aar 

.. --.-. c:c c~t h:or,1p) ,dus daa:r viel wel wat mee aan te vangen " 
·. :: :..K'3 wol· zult nerkon.:.heob.en wc c::c clan ook niet bij stil-

Reeds de 2de dag van 't kamp trokk en enkele alctievelingen naar 
' t: str and met het kruimateriaal,om de zee voor Wi ssant leeg te 
ha l on.3slepen (waarvan 2 in zee en 1 in een kelletje)over zo'n 
->t::ü km leverden 2 vrouwelijke pi tvis .s en, 4 kleine pietermannen,. 
57 p~Ladij zen,2 grieten,21 grondeltjes,6 tarbotjes,2 zeebaarzen9 
:3 '!: ·.;\·:::·rdcrabben, 1 strandkrab en een breedpootkrab op . (met daar
-:~1i . s:-: erL nog enkele garnalerL Toen begon 1 t water weer langzaarn 
t.::; :_l'.g op te komen 9dus werd het tijd om de bezigheden te staken . 
· s l<amiddags · werd er nog getrekteld 0 

~e ? volgende dagen r 23-24) hebben we ons beziggehouden met d e 
, .. ::.t \:;lla' s die voor G:~iz Nez hun levensdagen slijtten. 
Je eerste dag zijn 1-ve ze gaan' beschilderen' (met afschuweli jk 

~ ·Y.~e nagellak die te dik was 9patella' s waar teveel .wier of 
;c:9ok1;: on opstonden om goed te zij n en v_ eel ,inspirati e zijn 

.o r;~ toen in geslaagd om zo'n 40-~tal "08-tella' s t.,., r1:::2.~kon), 


