
 

 
 
 

Kruishoutem 25 tot 28 mei 2006 
By Captain John Fowler Co. H 

 
  Donderdag 25 juni, vroeg uit bed om nog een half dagje te gaan werken en dan terug op 
weg naar een nieuw kampweekend! Na het werk vlug een hapje eten en nog enkele 
kleinigheden in de auto laden om dan samen met John en onze gezinnen richting 
Kruishoutem te vertrekken. Eenmaal ter plaatse en 
na het nodige kussen en handjes schudden kregen
we onze stek toegewezen. Het begint stilaan een 
routine te worden, na een tweetal uurtjes st
klaar om van een mooi kam

 

ond alles 
pweekend te genieten. 
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  De Cherokee Braves waren opnieuw van de partij 
en dit maal mochten we ook Fred van Los Charros 
met enkele van zijn mensen begroete

  Swing in ’t veld Texas Twixy en echtgenoot Jace 
brachten ons ook een bezoekje. Ze stelden voor om 
hun vuurtje in bruikleen te geven. Uiteraard 
weigerde ik maar Jace drong er op aan en op 
vrijdagmorgen was hij er mee! Trouwens heel erg 
bedankt Twixy en Jace voor de moeite die jullie 
gedaan hebben en voor het lenen van het vuurtje. 

  Er werd een regimental fall-in gedaan waarbij 
McCall melde dat er om 20 uur de verkiezing was van de nieuwe captain voor Co.H, 
gelijktijdig mochten we ook stemmen of het 37ste zich al dan niet bij de brigade van 
General Tex Kirby zou aansluiten.  

  Snel nog en kopje koffie nuttigen en 
een hapje eten, nu het nog kon want ik 
moet bekennen dat hoe dichter de klok 
tegen achten liep hoe moeilijker dat het 
werd! Ik kreeg het steeds moeilijker o
de zenuwen onder controle te houden, 
ik was waarschijnlijk niet de enige, i
vermoed dat Luitenant Hoss daar ook 
wel last van had. 

  Om 20.00uur kwam het startsein! Een 
voor een mochten we onze stem 
uitbrengen. 
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  Men kreeg een wit briefje waar men ja of nee moest op zetten om bij de brigade te gaan en 
een geel waar mijn naam en die van Hoss opstond voor de verkiezing van kapitein. In de 
tent van Cpt Sitting Bull konden we in alle sereniteit onze stem uit brengen om deze 
vervolgens onder het goedkeurende oog van Eric en Bruno in een daarvoor voorziene kist 
te stoppen.  

  De stress steeg naarmate de 
verkiezing vorderde. 

  Nadat iedereen gestemd had was het 
nog even wachten op het resultaat, 
voor mij leek dit een eeuwigheid te 
duren. Plots werden de leden 
verzameld, eerst kwam de telling 
voor de brigade.  

eed! 

 
 

Op één na waren alle stemmen positief, het 37th 
sloot zich dus met overgrote meerderheid van 
stemmen aan bij de brigade, wat “The Old Reb” 
veel plezier d
Dan kwam de telling voor de kapitein, ik probeerde 
zo goed mogelijk mee te tellen maar de spanning 
werd me teveel en ik geraakte de tel kwijt. Ik 
wachtte gewoon het resultaat af tot de uitslag 
weerklonk. 

 
  Ik won met het kleinste verschil van Luitenant Hoss en werd dus de nieuwe kapitein. 
  Ik was nog niet goed bekomen van de emoties en de vele felicitaties en ik werd al naar voor 
geroepen om met de nodige ceremonie beëdigd te worden tot Captain. 

  Na de heildronk overhandigde Big Daddy mij de “compagnievlag”.  “ik kon beginnen aan 
mijn nieuwe taak”. Voor Sgt Pat Garret werd het weekend plots heel anders! Door mijn 
benoeming moest hij plots mijn taken als 1st Sgt waarnemen wat voor hem ook helemaal 
nieuw is. Geen paniek Pat, ik help je wel als er problemen zijn, wij zijn ten slotte met twee 
die ons moeten aanpassen.  

  Ik nodigde iedereen die wou uit op een drankje aan mijn tent. Lang hebben we echter niet 
gevierd want de volgende dag moesten we vroeg paraat zijn, Radio 2 werd bij dageraad op 
het terrein verwacht voor enkele interviews, de vlaggegroet kwam live op antenne. Later in 
de voormiddag mochten we ook nog een televisieploeg verwelkomen van AVS welke een 
reportage draaiden die diezelfde avond nog uitgezonden werd. Spijtig genoeg hadden we 
het weer niet mee, de mensen welke aanwezig waren zullen wel begrijpen wat ik bedoel, 
regen, rukwinden en alles wat niet deugde. Dank zij de publiciteit die we kregen op radio 
en tv kwamen er toch nog enkele nieuwsgierigen een kijkje nemen. 
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  Het deed wel raar om de eerste keer bij een vlaggegroet op  
  een andere plaats te staan en te zien hoe de mannen zich  
  klaarstelden en opkwamen.  
  Door het slechte weer kwam er van drill die dag spijtig  
  genoeg niet veel in huis. We vermaakten ons onder de  
  luifels en hielden we ons noodgedwongen bezig met het  
  verstevigen van enkele tenten.  
  Tijdens de vlaggegroet op zaterdag voelde Mustang Spirit  
  zich niet echt lekker, ze hield stand tot na de flaggpost  
  maar eens terug in de rangen verliet ze deze vrij vlug en  
  ter hoogte van McFinn zijn tent zakte ze ineen. 
  Ik keek opzij, snelde haar ter hulp en legde haar benen in  
  hoogstand omdat ik dacht aan een appelflauwte.  
  De medical kwam er ook aan, ik legde nog haar benen op een stoel en adviseerde om haar 
wapenriem los te maken waarna ik terug plaats nam in de rangen. 

  Haar gezondheid heeft haar voor de rest van het kamp parten gespeeld en toch zat ze er 
mee in dat ze aan niks mocht meedoen. Geen paniek Mustang er zijn nog kampen. 

 

   

 

 te maken! 

Die dag was het mooi weer, 
ik maakte hiervan gretig 
gebruik om luitenant Hoss 
aan het werk te zetten om 
onze nieuwe private bij te 
schaven in drill, alsook de 
mensen die er een tijdje uit 
zijn geweest.  

  
 
 
  In het kamp van de Cherokee  
  Braves waren ze twee vellen 
aan’t bewerken. Natuurlijk 
gingen we een kijkje nemen en 
kregen een mooie uitleg bij dit 
alles. Ik kan je verzekeren het is 
niet zoals in de films hoor, in 
werkelijkheid duurt het weken
vooraleer de huiden geschikt zijn 
om er kledij van
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Later die dag wou Big Daddy een pistol inspectie, ik vroeg 
hem dan ook of ik hem mocht vergezellen bij de inspectie om 
zo de nodige ervaring te krijgen. 
Na de controle haf Big Daddy de commando’s om een schot 
te lossen, hierdoor werd hij onmiddellijk door McCain op h
matje geroepen om zijn verontschuldigingen te maken bij 
Wolf.  

et 

 
 

en  
omdat  de aarde       

  
 

gevonden. 

 le 
rs over de vloer welke we ‘tussen het drillen door’ de nodige uitleg 

 .00 uur de laatste vlaggegroet van dit kamp 

n zoals gewoonlijk waren we weer niet gehaast maar dat gevoel kennen jullie wel hé. 

  John Fowler 

Hij had de fout
gemaakt om naar 
de grond te 
schieten, dit mag je 
nooit doen in 
bijzijn van indian

                            
                                              “hun moeder”
                                 heilig voor ze is! 
   
  McCain had net voor de middag aan de jongens gevraagd om eens rond te kijken naar wat    
  de natuur te bieden had om vuur te maken. 
  s’Middags deed McCain een fall-in en vroeg om het gevonden materiaal te tonen.  
  Hierna kregen we een demonstratie en de nodige 
uitleg om vuur te maken zonder de moderne 
middelen zoals een aansteker of een lucifer. 
McCain en ikzelf gingen dan eens het bos in om 
een champignon te zoeken, Wolf en Loup hadden 
ons verteld dat deze na het drogen en vermalen 
erg brandbaar is en daardoor uiterst geschikt is 
om te gebruiken als tondel. Het geluk stond ons 
bij, wij hebben de geschikte champignon 

 
 Door het goede weer en de vele reclame op radio en tv kregen we op zondag een he
meute bezoeke
verschaftten.  
 Na de middag was het opnieuw zover, om 16
gevolgd door een woordje van onze Major. 

  Hierna mochten we opruimen en alles terug wegsteken voor een volgend kamp. 
  E
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