
ZEEPSOP - De soap van de zeep   

                                                                                                  tijdschema 24-uurs 9 en 10 februari 2008

route delen plek activiteit start 

bezetting 

post

eind 

bezetting 

post

Bemanning Voorbereiding post voor start 

bezetting
Opmerkingen

route deel 1 start opening, uitreiken 

opdracht 1

18.20 18.50 Oude Hap, Bjorn thema doorspreken bellenblaas apparaat inzetten

route deel 2 IVN-gebouwtje koffie,GPS contr,inname 

themaformulier, 

deelnamegeld, uitreiken 

opdracht 2

18.50 20.45 WJ en Rob, PJ Koffiezetten

route deel 3 buurserbeek dubbele wateroversteek, 

wasmiddelen aanleren, 

themaopdracht voor 

onderweg, uitreiken 

opdracht 3

19.50 21.30 Wout, Milou, 

Huib, Ineke, Nol, 

Theo, Gerard 

K.,Bjorn

apenbrug maken en een vlot van 

drums en pionierhout. 

Wasmiddelentest opzetten. 

na deze post gaan Wout, Milou en 

Gerard weer naar huis. Gerard wil 

de vaten en ander gebruikt spul wel 

bij de blokhut dumpen. Extra 

aanhanger organiseren.

doorsteek neerleggen 

wasmiddelendoos met fles

20.10 Jan en Rob doos prepareren

route deel 4 neerleggen opdracht 4 21.15 Jan en Rob zak met opdrachten

seinpost, uitzetten 

geurspoor

21.30 23.15 Jan en Rob seinlamp plaatsen. Geurspoor 

aanbrengen

parkeerplaats tent 5x5, 

filmcameraopname 

thema,chocolademelk, 

wasmiddelengeurproef

22.45 00.45 Nol, Theo, Huib 

Ineke WJ Bjorn

tent opbouwen. Chocolademelk 

warmen. Wasmiddelentest 

klaarmaken attributen aanwezig

route deel 5 neerleggen opdracht 5 22.45 WJ zak met opdrachten

fietspad brancardrace 00.10 02.30 Theo en Nol en 

Huib

tentje opbouwen, brancard 

meenemen, olielampen

route deel 6 uitreiken opdracht 6 00.20 02.30 Theo en Nol en 

Huib

route deel 7 parkeerplaats soeppost, vingerpainten, 

uitreiken opdracht 7

01.20 04.00 Jan, rest van 5x5 

tent

tent opbouwen. Soepwarm maken, 

stokbrood snijden oid, 

vingerverfspullen klaarzetten

bellen naar helpdesk voor 

opdracht Paaltjes tellen

02.10 04.30 PJ

route deel 8 bij kippeboertje neerleggen opdracht 8 02.50 Theo en Nol zak met opdrachten

route deel 9 fietsenstalling neerleggen opdracht 9 03.00 Theo en Nol zak met opdrachten
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                                                                                                  tijdschema 24-uurs 9 en 10 februari 2008

route delen plek activiteit start 

bezetting 

post

eind 

bezetting 

post

Bemanning Voorbereiding post voor start 

bezetting
Opmerkingen

zondagochtend blokhut E'de themauitwerking innemen 

of filmen? broodjes met 

knakworst, dranken

05.00 08.00 Theo of Nol of 

Huib, PJ berekent 

uitslag, Bjorn

film cq jury, worstjes warmen, 

koffie zetten, bier klaarzetten.

blokhut E'de koffie, thee, algehele 

ondersteuning

08.30 Herman, Lisette

blokhut E'de thematische opdracht voor 

de afsluiting

10.00 PJ

blokhut E'de auto's halen 10.00

blokhut E'de Thematische afsluiting 12.30

blokhut E'de Vertrek deelnemers 13.30

blokhut E'de Vertrek Oude Hap 15.00

blokhut HHG materialen opruimen 15.30 16.30

Afsluiting ergens eten???? ??????? ?????????
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