The Daily Boot
Goedemorgen allemaal. Hebben jullie lekker geslapen in jullie tent? Hoe was het
overlopen gegaan?? Ben je betrapt? En hoe
snel hadden jullie je tent opgeruimd? Allemaal vragen die totaal overbodig zijn want
jullie hebben binnen geslapen! Niks opruimen niks tenten uithangen. De pure luxe
van een verwarmde blokhut. Nou hebben
wij van de kampstaf wel gehoord dat het
nog lang onrustig bleef in de slaapzaal. En
dat er zelfs kinderen probeerden over te
lopen door de muur heen! Dat vinden wij
als kampredactie toch wel erg sterk. Wij
denken wel dat het nog lang onrustig is
gebleven, zo met z’n allen in een grote
slaapzaal in plaats van met zijn tweeën of
drieën in een tentje. Daarom zullen jullie
nu misschien ook best wel moe zijn. Hoe is
het tot nu toe gegaan? Waarschijnlijk lees
je dit op de Lunchpost. Even een momentje
van rust, bijkomen, eten en nieuwe energie
opdoen voor de laatste kilometers! Ondertussen hebben wij alweer gehoord dat in
Route C een fout zit bij de coördinaten. Een
groepje heeft een half uur in een weiland
gezeten terwijl de echte post 500 meter
verder zat! Tja, daar kunnen wij ook niet
aan doen. Hebben jullie ook al in de gaten
gehad dat er een cameraploeg van EditieNL
aanwezig is? Deze mensen volgen een koppel tijdens hun avonturen op de route en
interviewen meerdere kinderen. Terwijl we
dit typen wordt Maud geïnterviewd door
Michiel Samson, of Sampon, Die naam
schrijf je anders maar dat weten wij ook
niet precies. En misschien heet die knakker
wel heel anders. Weten wij veel. Hier is het
nu erg stil anders moeten de opnames opnieuw. Maike en ik vinden dat helemaal
niet leuk want dat is ernstige concurrentie!
Ondertussen is er een lekker kampvuurtje
aangemaakt. Er is zelfs een kansje dat wij in
beeld komen! Onthoud dus de naam EditieNL en kijk morgen naar RTL4.
Daan en Berend vonden de route vandaag
een stuk sneller gaan want ze hadden deze
keer geen dames bij zich. Want die hadden zich op het laatst bij hen aangesloten
omdat ze een kaart verloren waren. Wij

Wist je dat?

zullen zeggen zet hem op! De laatste loodjes wegen
het zwaarst en we zien jullie op de eindbe- Caliën stiekem een vrouw is?
Muizen baas zijn?
stemming!
In de jongens Wc snoep zit verstopt?
Peren goed te eten zijn?
Vooral met een potje kleurpotloden?
Bo bij de meiden was?
Nena geen frikandel gestolen had maar
gekregen heeft?
Iemand de meiden had genaaid?
En ging klagen?
Mutsen cool zijn?
Onesiez ook cool zijn?
Ik niet kan slapen?
Same here :) :D ?
Nadie raar is -> uhu XD
Merel Elke keer naar de jongens Sneakte?
Weerwolven midden in de nacht cool is?
Ik een eekhoorn ben?
Bo betrapt was bij de meiden omdat iemand hem verklikte?
Nadie en Floor al zijjn teruggelopen?
Er veel meiden mobielverslaafd zijn?
Dieuwertje en Merel zijn overgelopen
naar de jongens?
Dat mogelijk was omdat het tussenschot
niet op slot zat?
Diarno geen hesje aan kan trekken?
Editie NL aanwezig is.
Waarschijnlijk een kans is dat je op tv
komt.
Ieke 7x gevallen is?
Sandra het luchtbed van Ieke leeg heeft
laten lopen.
De blouse van Mandy in beeld komt?
De leiding weer vast heeft gezeten.
Berend zich beetje schaamde voor het
interview
charlotte sandra liza en jonne heel lang
bij mark in de auto hebben gezeten?
Ze er niet meer uit wilden?
De rode pijl toch echt het noorden is?

