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ZaterdagInleiding
Yes!! Het is zover. We mogen
weer op kamp. Na een bewogen
jaar mogen we eindelijk weer
naar de bossen toe. Bestemming
dit jaar: Borkel en Schaft. En het
thema: Piraten.Yarrrr!!

Terwijl de leiding de tenten opzet,
vertrekken de eerste leden op de
fiets richting het kampterrein.
Helaas zijn de weergoden ons
niet gunstig gezind. Een hele
middag regen maakt dat de tocht
flink afzien is. Gelukkig bereiken
alle groepen heelhuids het
kampterrein en kan het kamp
beginnen.

Nadat de vlaggen op ons schip
gehesen zijn en de eerste

welverdiende maaltijd is
weggewerkt, krijgen we bijzonder
bezoek. Niemand minder dan
Bella Bakboord laat ons, samen
met haar piratenvrienden, een
heuse schatkist zien.

Echter, de zeven sleutels van de
kist blijken gestolen te zijn door
Boris Boos... oh wacht, excuus,
KAPITEIN Boris Boos. Hij heeft
ze verstopt zodat niemand de
schat zal kunnen openen.Aan de
leden de taak om komende week
te helpen de sleutels terug te
vinden.

Dan is het tijd voor het eerste
gezamenlijke spel. De groepjes
gaan aan de slag met het

versieren van hun eigen
papegaai.Deze zullen de
rest van de week hun
mascotte zijn in de
strijd om de winst.

En dan is het na de
eerste dag alweer
bedtijd en mag iedereen
heerlijk gaan slapen in
een zelf opgezette tent.

Kamp 2021 is op dit
moment alweer voorbij,
maar wat hebben we
genoten. En wat hebben
we allemaal gedaan?
Dat allemaal staat
uitgebreid beschreven
op de volgende pagina’s.

Maar nu eerst, een paar
feitjes. Het kamp van 2021 was
het 56e kamp van Jong
Nederland HDL en het was
voor de 6e keer dat we naar
Borkel en Schaft gingen. De
vorige keer dat we hier waren
was in 2012 en toevallig hadden
we toen hetzelfde thema als nu:
piraten.

We gingen van 24 juli tot en
met 30 juli en waren dit jaar
met 59 leden en 22 leiding. Op

de miniorendag
kwamen nog eens 8
leden en 2 leiding een
dagje kijken. De
kookstaf bestond uit
5 mensen en voor
het eerst ooit hadden
we niet één, maar
twee kampleiders. En
er werden maar liefst
11 leiding ontgroend
dit jaar.

Op het kamp werden de leden
verdeeld over 6 spelgroepjes:
de Dekzwabbers, de Zeerovers,
de Boekaniers, de Matrozen, de
Stuurlui en de Schavuiten. Zij
streden tegen elkaar in maar

liefst 11 gezamenlijke
spellen, waarna op het
eind van de week één van
hen tot winnaar werd
gekroond.
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Maandag
Na een korte nacht is
het op maandag na
het ontbijt tijd voor
het Havenhandelsspel.
Alle spelgroepjes
krijgen 40 dukaten en
proberen door slim te
onderhandelen met
de leiding winst te
maken.Waar lange tijd
alleen in eieren,
scheepsbeschuit en

brood wordt gehandeld, lukt het
de groepjes uiteindelijk om
schatkaarten, kanonnen en het
felbegeerde schip te bemachtigen
en zo het spel te winnen.

Na de lunch gingen we op pad.
We lieten de bossen van Borkel
en Schaft achter ons en begaven
ons naar het centrum van
Bergeijk. Daar bleek voor elke
groep een versleutelde schatkist
klaar te liggen. Het enige wat
moest gebeuren, was de
cijfercode zien te vinden...

Dus trokken de groepen Bergeijk
in, op zoek naar de leiding die hen
wel informatie over hun code
kon geven. Door het uitvoeren
van verschillende opdrachten
lukte het de leden om hun kistjes

te openen, waarna ze naar een
puzzel geleid werden. Uiteindelijk
slaagden alle groepen erin om
deze op te lossen en was de tijd
rijp om Bergeijk weer te verlaten
en terug te keren naar het
kampterrein.

In de bossen bleek dat de 16+
bezig was met alweer het
volgende onderdeel van het
programma.Die avond zouden zij
namelijk voor de junioren en
senioren een huiveringwekkende
spooktocht organiseren.

Om de beurt vertrokken
verschillende groepen bij het
vallen van de avond richting de
start van de spooktocht.Wat er
daarna allemaal gebeurde, is met
geen pen te beschrijven. Leiding
die op het terrein achterbleef,
verklaarde later dat ze gegil en
geschreeuw hoorden en dat de
leden in shock weer
terugkeerden op het terrein.Tijd
om dus naar bed te gaan en te
hopen op weinig nachtmerries.

Zondag
Na de eerste nacht is het tijd
voor een drukke dag. Bij de
vlaggenmast blijkt dat de eerste
sleutel is teruggevonden dat
stemt Bella Bakboord gelukkig.

Iedereen ontbijt stevig, want het
is tijd voor weer een gezamenlijk
spel: de boottocht. Alle groepjes
gaan in het bos op zoek naar de
verschillende posten en proberen
de spellen zo goed en zo snel
mogelijk te volbrengen.
Geblinddoekte kapiteins, een 3-
benenrace, het land van
Nochrnochi, alles komt voorbij
(en dat al op dag 1).

Ondertussen hebben we bezoek
op het kampterrein. Rond 11 uur
komen de minioren aan om ook
een dagje mee te lopen als echte
piraten. Als ze aankomen is het
terrein nog rustig, maar al gauw
keren de andere leden terug van
het gezamenlijke spel en is het
extra gezellig.

De minioren lunchen lekker met
ons mee en daarna sluiten ze aan
bij het volgende gezamenlijke
spel: de MINIgames. In een
competitie strijden ze steeds
tegen een ander groepje bij het
schatkist vervoeren, levend
zeeslag, varen op de zeven zeeën

en nog veel meer.Als de spellen
klaar zijn, is het alweer bijna tijd
voor de minioren om terug te
keren naar de veilige havens van
Heeswijk-Dinther.

Die avond stond, voor de
junioren, senioren en 16+, de
enige echte barricadetocht op de
planning. De groepjes werden in
het centrum van Bergeijk gedropt
en na een moeilijke rekensom
konden ze terug gaan sluipen
richting het kampterrein. De
leiding liet dat echter niet zomaar
gebeuren en betrapte vele
groepjes tijdens hun reis, waarna
ze munten moesten inleveren.
Enkele groepjes waren slim en
bemachtigden, na een flinke
omweg, extra munten om de
tocht te winnen.
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Woensdag
Vandaag was het
tijd om eens
lekker te gaan
zwemmen, dus
fietsten we met
zijn allen naar de
Dommel. Maar
helaas, er lagen

kano’s in de weg, het water
stroomde hard en zwemmen
bleek niet mogelijk.

Maar we laten ons als echte Jong
Nederlanders niet snel uit het
veld slaan.We gingen door met
een gezamenlijk spel,wat bestond
uit verschillende kleinere spellen
rondom het water. Ondertussen
werd er door de leiding hard
gewerkt om een vlot te bouwen
van hout, touw en blauwe tonnen.
Enkele waaghalzen van de
maxioren en junioren durfden
het wel aan en lieten zien dat ze
echte zeebenen hebben.

Na het vlotvaren was het tijd om
al het zand van ons af te spoelen.
Bij de plaatselijke voetbalclub
waren we welkom om te komen
douchen. Hier maakte iedereen
dankbaar gebruik van en eenmaal
terug op het kampterrein rook
iedereen weer fris.

Dat was natuurlijk niet de
bedoeling, dachten de junioren en
senioren jongens. Vandaar dat
werd besloten om op het
zandpad te gaan kwalleballen.
Toen de leden terugkwamen op
het kampterrein, waren ze nog
smeriger dan voor het douchen,
dus de missie was geslaagd.

Die avond was het tijd voor het
Veilingkwartet. De spelgroepen
gingen langs de verschillende
spellen om kwartetkaarten te
verdienen. Met die kaarten en
duizend dukaten gingen ze
onderhandelen om zoveel
mogelijk kwartetten compleet te
krijgen. Ook konden ze bieden
op de overgebleven kaarten in de
veiling.

Toen daarna de maxioren in bed
lagen, was het tijd voor een
nachtspel. De leden gingen
sluipen door het bos richting de
‘blauwe smaragd’ en probeerden
niet gevonden te worden door de
leiding. Het bleek best moeilijk,
maar door goed vals te spelen
haalden uiteindelijk veel leden
toch de eindstreep.

Dinsdag
Het is natuurlijk
ontzettend leuk om met
alle andere leden spellen
te doen, maar vandaag
was het tijd voor
activiteiten met de eigen
leeftijdsgroepen; de
avonturendag stond op
het programma.

De maxioren konden hun energie
goed kwijt bij JumpXL.Ze hadden
zelfs de hele trampolinehal voor
zichzelf. Daarna werden ze door
hun leiding getrakteerd op friet
en ‘s middags gingen ze nog naar
een heel groot buitenspeelpark.

De junioren jongens begonnen
hun dag in Valkenswaard, waar ze

elkaar probeerden
op te jagen in een
potje Jachtseizoen.
Daarna was het tijd
voor een lunch met
“ f a n t o s t i s c h e

pantosti’s”. Met een goed gevulde
maag gingen ze door voor een
potje paintball. Aan de
verfspetters te zien was een van
hun leiding wel bijzonder vaak
geraakt... hoe zou dat nou
komen?

De junioren meiden waren maar
met zijn tweeën, dus gingen ze

samen met de senioren meiden
op pad.Ook zij gingen paintballen
(en ze waren natuurlijk veel beter
dan de jongens). Later die middag
gingen ze lekker picknicken in het
park en vermaakten ze zich met
een spelletje slabakken.
Die avond hadden de
senioren meiden nog
een bonusactiviteit:
terug op het
kampterrein hadden ze
een heuse silent disco.

De senioren jongens
zochten het hogerop en
gingen naar een
klimpark. Toen ze weer
met beide benen op de
grond stonden, was het tijd voor
een heerlijke BBQ met de
senioren meiden.

De 16+ hadden bedacht om eerst
capes te knutselen en daarmee te
gaan E-steppen. Ze vonden het
super gaaf, maar de combinatie
van een cape en de remmen van
een E-step bleek niet zo
succesvol. Uiteindelijk bleven ze
overnachten in
Bladel en hebben
ze het nog
ontzettend gezellig
gehad.
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Vrijdag
Neeeeee!!! Kamp is
alweer voorbij. We
moeten weer terug
naar huis. Iedereen zit
met tranen in zijn
ogen dat we de mooie
bossen van Borkel en
Schaft achter ons gaan
laten.

Sommige leden
kunnen echter niet

wachten en staan extra vroeg op
om hun tent al op te ruimen.Alle
slaapzakken worden opgerold,
hudo’s worden gepoetst,
wasbakkenrekken afgebroken,
grondzeilen gepoetst, loopgraven
dichtgegraven en rommel
opgeruimd.

Het ontbijt is wat anders dan
normaal. Om de beurt mogen de
spelgroepjes ontbijt uit het
vuistje komen eten en hun
lunchpakketje smeren.

Uiteindelijk zijn
we allemaal klaar
om te vertrekken,
maar wie is daar...
Bella Bakboord!
Bijna alle sleutels
van de schatkist
zijn gevonden, we

hoeven er nog maar eentje. En
wat blijkt? Hij zit gewoon
verstopt in haar verhalenboek.
De kist wordt geopend en
iedereen deelt mee in het
piratengoud. En kapitein Boris
Boos, die is boos.

En dan is het toch
echt klaar. Bij de
vlaggenmast staan
we allemaal en
laten we de
Nederlandse vlag,
de Jong Nederland vlag en de
Sint-Paulusvlag zakken en
daarmee is kamp voorbij. De
maxioren stappen in de auto, de
andere leden op
hun fiets. En
allemaal denken ze
maar aan een ding:
volgend jaar ben ik
er zeker weer bij!

Donderdag
De laatste volledige
kampdag is alweer
aangebroken en er is nog
een bomvol programma.
Het eerste gezamenlijk
spel is Verover de Zeven
Zeeën. Bij zeven spellen
kunnen de groepen een
record vestigen. Hier
bleken groepen fanatiek,

want elke keer als er een record
werd gezet dat onbreekbaar leek,
kwam er toch weer een groep
met een nieuwe tactiek. Als het
spel langer had geduurd, kan het
niet anders dan dat we
wereldrecords hadden gevestigd.

Die middag was het tijd voor het
laatste gezamenlijke spel, namelijk
de Betoverde Zee. In de grote
tent werd een variant van
betoverde doolhof gespeeld,
maar ieder groepje moest zijn
stappen en kaartjes verdienen bij
kleine spellen. De spanning was
om te snijden voor de laatste
punten die verdiend konden
worden.

Op de vrije momenten vandaag
was iedereen druk bezig met de
bonte avond voorbereiden. Dit
jaar zonder ouderavond, maar
daardoor had iedereen meer tijd
voor zijn eigen stukje.

De maxioren oefenden druk op
hun toneelstukje waarin leiding
werd gepersifleerd. Door de
junioren meiden werden de
allerbeste moppen voorgedragen.
De junioren jongens hadden een
quiz met opdrachten voor hun
leiding. Bij de senioren meiden
was er ook een quiz over alles
wat hun groep had meegemaakt
die week. De senioren jongens
lieten hun leiding strijden in een
spelletje bierpong (alleen wat in
de bekers zat, was een stuk
smeriger dan bier). Uiteindelijk
had de 16+ nog een aantal mooie
muziekstukken voorbereid.

Daarnaast werd ook nog de
ontgroening afgerond. De hele
week had de nieuwe leiding taken
gekregen van de ervaren leiding,
zoals ‘kombuis kornuit’ of ‘matras
matroos’, en die werden met
goed gevolg afgerond, dus hebben
we weer tien nieuwe leiding erbij.

Ook werd de kookstaf bedankt
voor hun heerlijke maaltijden,
kregen en kwam de uitslag van de
gezamenlijke spellen. Na een
harde strijd bleken de
Dekzwabbers de beste groep en
gingen zij met de prijs naar huis.
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Foto’s

Afsluiting

Er zijn deze week ontzettend veel foto’s gemaakt van alles wat we
hebben gedaan tijdens kamp.Deze worden verzameld en komen op de
website van Jong Nederland te staan. Neem vooral een kijkje op
https://www.jongnederlandhdl.nl/fotos/

En dat was kamp 2021 weer.Was jezelf thuis weer lekker schoon,
geniet van een normale wc en slaap weer lekker in een warm bed.
Vergeet niet jezelf te controleren op teken en luizen en geniet daarna
vooral van de vakantie.

En noteer alvast in je agenda: volgend jaar gaan we op kamp van 23 tot
en met 29 juli 2022.


