
 
 
Na weken van voorbereiding, verzetten en MKZ vervloeken (we waren niet 
de enigen) zagen Mr Green, Brown, Yellow en Orange eindelijk hun 
georganiseerde weekend (expeditie austerlitz) voor de explo's op 8 juni van 
start gaan. Om 18.00 PM verzamelden de slachtoffers zich op de Limiet, 
negen deelnemers in totaal, want Frank meldde zich op het laatste moment 
af. Het materiaal reed alvast vooruit (Dhr. Daniels nog bedankt voor de 
vrachtwagen!) met de trainers Yellow en Orange. Om ca. 18.30 vertrok de 
karavaan voor een barre tocht richting Austerlitz…. 
(resultaat: 1 kapotte knie en 0,0 lekke banden). 
  
 
01.00 AM, vrijdag-zaterdag nacht. 
Explo's komen aan op Driebergen-Zeist NS, waar het feest pas begint en alle spullen worden overgepakt in 
hiketassen…. 
01.30 AM, na de fietsen aan elkaar geslot te hebben wordt de tocht naar het kampterrein vervolgd dwars 
door natuurmonumenten. 
Mr. Green op post 1 krijgt het ongemakkelijk: hij hoort een hond in de verte blaffen… Zijn de explo's 
gesnapt, zit er een hondsdolle hond achter hun aan?!? Geen zorgen, de explo's komen ongedeerd en perfect 
aan op de WO II brug. Vanaf hier moeten ze een beekje in oostelijke richting volgen… 
02.30 AM, het beekje loopt door in een groot heideveld (mist + volle maan + heldere hemel = kippenvel) waar 
Mr. Orange achter een boom zit te schijten, dit echoot aardig door. 
De vervolgroute ligt in een plas aan het einde van het stroompje… 
04.00 AM aankomst kamp Austerlitz, soep en brood, slapen in bivak? 
  
Zaterdag 09.00 AM. Mr. Green kan niet meer slapen en stookt alvast vuur. Afgesproken is om tot 10.00 'uit 
te slapen'. Eveline, Youri en Esther sliepen daadwerkelijk in bivak, Aart Jan en Mr. Green op pallets buiten, 
de rest in de staftent. Ochtendgym door Mr. Brown en Yellow: pleecorvee. 
11.00 AM: we lopen ver achter op schema, onderdelen 
worden geschrapt. Explo's beginnen met de bouw van 
een platform, een paalwoning/ boomhut tussen de 
bomen. Ondertussen klimt Mr. Yellow de boom in waar 
hij de abseiltouwen ophangt met Marianne Roest 
(onze touw en klimexpert). Mr. Green, Brown en 
Ringeling beginnen met de stormbaan. Johannus en 
Matthijs kunnen hun angst tot zover overwinnen dat 
ze in ieder geval een stukje abseilen. 
  
13.00 Explo’s halen fietsen op, op Driebergen Zeist 
NS: ze lopen dezelfde route als 's nachts. Esther kan 
de rest niet verleiden tot een frisse duik in het 
plasje. Aangekomen op Driebergen NS, fiets van 
Floris gejat: ^&*(#$!^>?"-verdorie. 
Mr. Brown, Green, Orange en Marianne doen intussen 
boodschappen en gaan de post bij de uitkijktoren 
opzetten. 
De trainers zouden zich moeten schamen; ze 
verdwalen in het bos! 
Mr. Orange gaat met Floris aangifte doen. 
Uitkijktoren gevonden, kabelbaan en abseilen 
opgezet, wachten maar. 
16.30 PM: lunch bij de uitkijktoren. Duco gaat als 
eerste van de kabelbaan, rem blokkeert en hij 



slingert een kilometer weg; resultaat: noppes. Esther moet ca. 10 minuten worden vastgehouden door Mr. 
Green die maar moet aanhoren dat ze niet durft, maar uiteindelijk wel gaat. Abseilen van de 1e en 3e 
verdieping. Naar verluidt was dit het meest gewaardeerde programma onderdeel, vanaf hier; nogmaals 
bedankt Marian. 
 
20.00 PM, avondeten zit in blikken met een exp. Aust. Sticker (over datum). Alles wordt opengemaakt: 
bruine bonen, maïs, hachee, doperwten en worteltjes. Aardappels worden in het vuur gepoft, gebraden kip 
opgewarmd op aluminiumfolie (voor ieder een 
halve). 
Na het eten afwassen en wordt het platform afgebouwd: nog een extra versteviging wanneer we er 
doorheen zakken. Iedereen legt in groepjes van 2-3 zijn/ haar spullen klaar. 
00.00 AM, tijd voor het avondspel, allen richting de piramide van Austerlitz… 
  
Zondag ochtend: 08.00 opstaan, 
eerst tassen inpakken, daarna 
ontbijt: broodjes bakken (het blijft 
een survival weekend). 
Groepsfoto en bivakfoto. Platform 
wordt afgebroken, pallets afgefikt. 
11.30 AM, vertrek met de fiets naar 
Rotterdam. 
17.30 PM, aankomst met de fiets op 
de limiet, materiaal is er al, mission 
accomplished. Iedereen heeft met 
verve zijn survivorbandje behaald, 
Mark van den Burg mochten we 
feliciteren met een trainersbandje: 
hij zal voortaan als Mr Blue door het 
leven gaan. 
  
 
Dit was globaal een programmaschets van een weergaloos, extreem weekend, vraag de Explo’s er zelf maar 
naar… 
  
Als laatste: 
Explo's bedankt, zonder jullie geen weekend 
Meneer Daniels bedankt, voor het rijden en de vrachtwagen 
Marianne Roest bedankt, voor het abseil gedeelte: het meest gewaardeerde onderdeel! 
Mr Ringeling, bedankt voor de helpende hand en de gezelligheid 
Mr Orange bedankt, voor de auto op het weekend 
Mr Brown, Yellow en Orange, bedankt, het was een eer met jullie dit weekend te organiseren 
  
Komt er nog een vervolg?!? Misschien een trainersweekend over 1-2 jaar? 
Expeditie Austerlitz will be back, where ever we go! Mr Blue zal dan in de organisatie zitten… 
  
Tot de volgende Expeditie Austerlitz, Mr Green. 


