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ZaterdagInleiding
De kampweek kan beginnen.Alle
leden verzamelen zich bij de
blokhut en maken zich klaar voor
hun tocht naar de bossen.
Bestemming dit jaar:Well. En het
thema: Feestdagen. Hoera!!

Terwijl de leiding de nacht
hiervoor al is begonnen met het
opzetten van de tenten,
vertrekken de eerste leden op de
fiets richting het kampterrein.
Onder een stralende zon en met
zo’n 26°C is het een uitdagende
fietstocht. Vrijwel ongeschonden
komen alle groepen aan op ons
feestelijke terrein.

Nadat we hebben afgeteld tot het
nieuwe jaar en het nieuwe
kamp, wordt het kamp
traditioneel geopend met het
heisen van de vlaggen. Na de
eerste welverdiende maaltijd
blijkt echter dat niet iedereen er
zoveel zin in heeft. De Zeurkneus
zegt dat hij helemaal geen feest
wil.“Ik kom hier voor mijn rust!”

Aan de spelgroepjes de taak om
het dus zo leuk mogelijk te
maken in de bossen, zodat de
Zeurkneus misschien wel van een
feestje gaat houden. En het eerste
spel is daar perfect voor. De
groepjes doen hun best om voor
elke feestdag een mooie vlag te
ontwerpen, die we dan op het
terrein kunnen ophangen.
Makkelijk is dat niet, want ze
moeten met leiding handelen om
de juiste materialen te
bemachtigen.

Na het spel wordt de laatste
hand gelegd aan het opzetten van
de tenten, het klaarleggen van de
luchtbedjes en dan is het toch
echt tijd voor een welverdiende
nachtrust.

Kamp 2022 is
voorbij gevlogen dit
jaar, maar wat
hebben we het naar
onze zin gehad.
Geen moment

verveling, zoals je kan lezen in
de rest van dit kampverslag.

Maar nu eerst, een paar feitjes.
Het kamp van 2022 was het
57e kamp van Jong Nederland
HDL en het was voor de 5e
keer dat we naar de gemeente
Bergen gingen (technisch
gezien zaten we inWell, dat was
voor de 2e keer). De laatste
keer in de gemeente Bergen
was in 2013, met hetzelfde
thema als nu: feestdagen.

We gingen van 23 juli tot en
met 29 juli en waren dit jaar
met 65 leden en 19 leiding. Op
de miniorendag kwamen nog
eens 4 leden en 2 leiding een
dagje kijken. De kookstaf
bestond uit 5 mensen en
wederom werd het kamp
geleid door twee kampleiders;
Olaf Ketelaars en Amy van den
Bosch.

Op het kamp werden de leden
verdeeld over 8 spelgroepjes,
die elk hun eigen naam
mochten verzinnen. Dat gaf de
volgende groepsnamen:

1. Kortebroeken29
2. Kalkoen
3. De Ganzen
4. Wopetepop
5. De Kippen/De Chickies
6. Henk
7. Henk de Potvis
8. De Baashazen (eend)

De hele week door werd er
fanatiek gestreden in 10
gezamenlijke spellen. Op de
laatste dag bleek dat er één
groep zich tot winnaar mocht
kronen...
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Maandag

Voelen jullie het al? Die vlinders
in je buik? Jawel, het is
valentijnsdag. Terwijl de
Zeurkneus aangeeft niets te
willen merken van al dat kleffe
gedoe, krijgen alle andere
kampdeelnemers het er al warm
van.En wat doen we als het warm
is? Zwemmen!

We waren nog geen minuut
aangekomen bij de zwemplas, of
de eerste leden lagen al in het
water. “Ja, natuurlijk heb ik me
ingesmeerd”, riepen ze nog. En
anders kleurt een rood neusje
ook leuk bij valentijnsdag. Of is
dat juist kerst...?

Naast het zwemplezier kon een
spel natuurlijk niet ontbreken.
Het werd het Swimming Cupido’s
spel. Nadat we de leden die
inmiddels naar de overkant van
de plas waren gezwommen,
hadden teruggeroepen, konden
we beginnen. In het water dreven

de foto’s van verschillende
bekende (Jong) Nederlanders.
Aan de leden de taak om alle
koppels eruit te vissen. Helaas is
een aantal foto’s naar de bodem
gezonken, dus niet alle koppels
zijn nog compleet.

Fris en fruitig kwamen we weer
terug in het bos,waar het tijd was
voor een potje strepenroof.
Iedereen probeerde bij
verschillende posten prachtige
strepen schmink op zijn (net nog
schone) gezicht te krijgen om
punten te scoren. De
washandjesmonsters deden hun
best om dit te voorkomen.

Die avond werd nog een feestdag
gevierd, namelijk halloween.
Daarom was het nog tijd voor
een boswandeling. Geen gewone,
de 16+ had er namelijk voor
gezorgd dat het bos door spoken
bezet was. Onze dappere
junioren en senioren hebben
uiteindelijk bijna allemaal de
spooktocht volbracht. Tijd om
dus naar bed te gaan en te hopen
op weinig nachtmerries.

Zondag

Van een rustige nacht was alles
behalve sprake. ‘s Morgens bij de
vlaggenmast (het is inmiddels
kerstochtend) blijkt dat alle
vlaggen gestolen zijn. En de leiding
wordt direct op de proef gesteld,
want ook de koffie blijkt
verdwenen.

Nadat de koffie is gevonden
(want eerder gaat er niks
gebeuren, maakte de leiding goed
duidelijk) wordt er een lekker
kerstontbijt gegeten. En waar is
het tijd voor na een kerstontbijt?
De kerstwandeling! In de bossen
wordt een route gelopen waar
onderweg spellen gespeeld
moeten worden. Er moeten
kerstbomen worden versierd,
een cadeautjesparcours wordt
afgelegd en kerstboomwerpen
mag niet ontbreken.

Ondertussen hebben een aantal
arrensleeën ons bezoek gebracht.
Rond 11 uur komen de minioren
aan om ook een dagje feest te
komen vieren. Het feest lijkt een
beetje verlaten, maar al gauw is
de kerstwandeling over en keert
ook de sfeer weer terug.

De minioren lunchen lekker met
ons mee en daarna sluiten ze aan
bij het volgende gezamenlijke
spel: het gesmolten sneeuw spel.
In vier speelrondes wordt onder
de brandende zon een competitie
met waterspellen afgewerkt. Een
lekkere verkoeling (en dat met
kerst), waarna de rendieren de
minioren alweer komen ophalen
om huiswaarts te gaan.

Snel daarna wordt nog een groot
spel uitgelegd, dat het hele kamp
zal duren: Gotcha! Iedereen krijgt
een briefje met een ander
kamplid erop dat ‘vermoord’
moet worden, door deze te
besluipen en zonder getuigen op
zijn schouder te tikken. Welke
leden overleven de hele week?

Als ‘s avonds de maxioren in bed
liggen, gaan de andere leden een
bedevaartstocht lopen. Vanuit
Aijen is het de bedoeling om via
zoveel mogelijk kapelletjes terug
te keren naar Well. De groepjes
moesten er wel voor zorgen dat
ze onderweg niet
werden opgepakt
door de Romeinen,
want dat kost
belasting. Gelukkig is
uiteindelijk iedereen
veilig teruggekeerd.
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Woensdag
Na de avonturendag keren
deze ochtend de senioren
en 16+ weer terug naar
het kampterrein. En maar

net op tijd, want we ontvangen
hooggeëerd bezoek. Niemand
minder dan Koning Willem-
Alexander bezoekt ons, want het
is koningsdag.

We starten de dag dan ook met
een koninklijk spel: de
bordescompetitie. Alle groepjes
dagen elkaar uit, om op te
klimmen van een gewone burger
tot aan een machtige koning. In
verschillende kleine spellen, van
boter, kaas en eieren tot aan
touwtrekken, wordt geprobeerd
om lakeien en ministers te
verslaan en dit nobele ambt te
bereiken.

En zoals ook op een echte
koningsdag, wordt deze middag
een plaats in Nederland bezocht
door de koning. Nieuw-Bergen
had de eer om bijna tachtig in het
oranje geklede bezoekers te
ontvangen, die natuurlijk ook daar
wel zin hadden om een spel te
spelen. Tijd dus voor: Koning van
het dorp.Verspreid door het dorp
konden spellen gevonden worden,
waarmee de groepjes straten
konden verdienen. Op de grote
kaart van Nederland konden die
straten ingetekend worden, om zo

alle kronen te bereiken.

We bleken niet de enige vrolijke
bezoekers te zijn in het dorp. Jong
Nederland Panningen deed een
Crazy88 en wat was een van de
opdrachten? “Ga op de foto met
zoveel mogelijk oranje
voorwerpen.” We hebben ze dus
goed kunnen helpen.

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. Bijzondere tactieken
werden uitgeprobeerd, en
makkelijk was het niet. Daarom
des te knapper dat het een groep
van zo’n 8 leden is gelukt om in
polonaise ongezien door het bos
te sluipen en het eindpunt te
bereiken. Zouden ze zich al
voorbereiden voor de donderdag?

Dinsdag
“We gaan pas van
het kampterrein af
als Pasen en
Pinksteren op
één dag vallen!”
Hoera, dat is dus
vandaag. Tijd voor
de avonturendag
(en tijd om eitjes
te zoeken).

De maxioren en
junioren gingen
met zijn allen naar

Irrland. Grote luchtkussens, hoge
glijbanen, doolhoven, geitjes,
kippen (geen paashazen) en een
gigantisch maïsbad waren de
dingen die onze leden vandaag
bezig hielden. Toen de leden
echter naar het tweede deel van
het park mochten, bleek dat er
voor de leiding een potje levend
maxiorenbingo was weggelegd
(“Noor is er al, maar heeft
iemand Dylan al gezien?”). Nadat
het laatste lid slapend op een
luchtkussen was gevonden, was
ook de leiding weer
gerustgesteld.

De leden van de senioren waren
ook samen opgetrokken. Onze
meiden en jongens hebben eerst
een bezoekje gebracht aan de
dierentuin in Overloon. ‘s

Middags was het
dan weer tijd om
een lekker potje
te gaan bowlen. En
‘s avonds terug
naar het kamp?
Nee hoor, een
overnachting op
een camping is
veel leuker!

En ook de 16+
heeft zich niet
verveeld. Na een
spannende pot glowgolf ging de
wens van vele leden (en leiding)
in vervulling: douchen. Heerlijk
schoon brachten ze ook nog een
bezoekje aan de
Hertog Jan
brouwerij. Die
avond hadden ook
zij nog geen zin om
terug te keren naar
de bossen vanWell.
Nadat de leiding
haar charmes in de
strijd had gegooid,
kon heerlijk
overnacht worden
bij een lokale boer,
waar het nog lang
gezellig bleef.
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Vrijdag
VRIJHEID! Ehm, ik bedoel, wat
balen. De kampweek is alweer
bijna voorbij. Maar niet voordat
we nog even snel
bevrijdingsdag meepakken als
feestdag.

De dag begint helaas wat minder,
want de eerste en enige
regenbuien trekken precies
vandaag over het kampterrein
heen. Alles is zeiknat. En wat
betekent dat? Juist, leden hoeven
geen tent af te breken.YESS!

Bij het ontbijt gebruiken we geen
borden en bestek, want tijd om af
te wassen is er niet. Brood uit het
vuistje, en daarna snel alle spullen
inpakken.

Uiteindelijk zijn we allemaal klaar
om te vertrekken, maar we
kunnen het kamp niet zomaar
afronden. Iedereen heeft namelijk
de hele week gestreden in alle
gezamenlijke spellen, dus er moet
wel een winnaar zijn. Na alles nog
even dubbel te hebben gecheckt,
gaat de winst naar... groepje 5, de

kippen/chickies!
Tot hun eigen
verbazing, want
“we wilden bij
alle spellen zo
min mogelijk
doen”.

Ook de winnaars van de Gotcha
worden beloond. Alle nog
levende spelers hebben een
Klepper verdiend, en de vijf
grootste moordenaars krijgen
zelfs een frisbee. Het record:
twaalf moorden door Niek.

En dan is het toch echt klaar. De
vlaggen moeten nog naar
beneden, en zodra de
Nederlandse vlag, de Sint-
Paulusvlag en de
Snevelbokkenvlag veilig onderaan
de vlaggenmast hangen, sluiten
we het kamp. 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

Als je dacht dat onze leden al een
beetje moe waren op deze laatste
kampdag, dan wordt het nog
zwaar. Het is namelijk tijd om in
polonaise door de bossen te
struinen, want is het carnaval.
Omdat ook nog eens de
kamptoeters gestolen zijn, moet
er geïmproviseerd worden en
wordt er carnavalsmuziek
gedraaid en gezonden om alle
leden wakker te krijgen.

En wie komt ons helpen om een
feestje te bouwen tijdens het
eerste spel? Prins carnaval met het
prinsenspel. Alle groepjes moeten
in een aantal rondes verschillende
opdrachten doen, zoals een
groepslid zoveel mogelijk
verkleedkleren aandoen,
carnavalsvragen beantwoorden en
een karaoke-act uitvoeren.

‘s Middags krijgen de groepen het
druk. Elk spelgroepje moet een
stukje voorbereiden, wat die
avond opgevoerd zal worden
tijdens de ouderavond. Elke

feestdag zal uitgebeeld worden
om de ouders een goed beeld te
geven van hoe de kampweek eruit
zag.

Een toneelstukje, het journaal
nadoen, het First-Dates restaurant
of een abc’tje, alles kwam voorbij.
En toen dat allemaal klaar was,
moesten de ouders toch weer
naar huis, want voor onszelf stond
er nog een bonte avond op het
programma.

Alle groepen en hun leiding
mochten bij de bonte avond nog
een stukje opvoeren.De maxioren
vroegen hun leiding welke
eigenschap of zin ze dachten dat
bij hen hoorde, de senioren
meiden voerden een toneelstuk
op over hun week, de leiding van
de junioren kwam de zonden van
de kinderen wegnemen in een
kerkmis, en de leiding van de 16+
had een liedje voorbereid voor
hun leden om afscheid van ze te
nemen.
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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 bekijk vooral ook de
samenvattingen die op onze social media komen te staan.

En dat was kamp 2022 weer. Hopelijk is iedereen inmiddels weer een
beetje fris en fruitig en weet iedereen nog hoe je een wesp wegjaagt
(“Handjes, handjes, bloemetjesgordijn”).

En noteer alvast in je agenda: volgend jaar gaan we op kamp van 15 tot
en met 21 juli 2023.


