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En dan zijn we alweer bij de laatste dag. Iedereen was kapot moe van de afsluitavond en het vele 

dansen. We hebben de hele kampweek geen regen gehad. Met het einde in zicht moest koning 

regen nog even zich melden in Egchel. En niet zo’n klein beetje maar echt zware regenvallen. 

Nachwacht John Koenders en Chantal van de Woldenberg op vier wielen hadden deze pech. Toch 

bedankt!!  Maar omdat er nog zoveel gevallen was, moesten Leiders Tom Nabuurs en Jens Toonen 

toch nog even een nachtdienstje draaien. Op het begin, was het snel alle zwemkleren droog onder 

het zeil hangen maar later viel ook nog het stroom uit door kortsluiting. Wonder boven wonder 

vonden ze gelijk het probleem en veranderde het pikkedonkere terrein weer in een normaal 

kampterrein. Maar daar bleef het niet bij, want alle tenten moesten ook nog gecheckt worden. 

Helaas waren er tenten bij waarvan de deur niet goed gesloten was of gewoon ongelukkig stond 

(Lees: schuin). Dus kwam de trekker tevoorschijn, en zijn wat tenten watervrij gemaakt. De 

jongenstent van Chris Higgins en Stijn van Hees was nog te redden maar de meisjestent van Vendel 5 

hadden grotere lekkage. Anastasia Gerrits, Lieke Wilmsen en Nienke Loock moesten toch echt even 

hun bed verzetten en wat kleren en spullen droog leggen. Maar uiteindelijk was dit ook snel 

opgelost. Daarna werd het rustig op het terrein met nog steeds wat regen en tikten 04.30uur 

konden ze naar bed. 

Eenmaal s ’ochtends vroeg vielen er nog wat regendruppels. Ondanks de vele regenval stonden veel 

leiding en kinderen perplex dat er zoveel regen is gevallen. Zo zie je maar weer dat iedereen toch 

wel uitgeput is na zo’n week en echt nachtrust nodig heeft.  

Nog een laatste keer op de zelf gesjorde bank ontbijten, en daarna was het tijd om op te ruimen. 

Helaas moesten alle tenten nog drogen, dus al het andere materiaal en bouwwerkzaamheden 

mochten worden afgebroken. Tussendoor werden de winnaars van de spelklassementen bekend 

gemaakt. Dit was enorm spannend aangezien we al dagen geen nieuwe ranglijst hebben 

opgehangen, dus het was alleen maar gissen. Bij de jongere kinderen ging de winst naar Jules 

Meeuwissen, met als 2de Daan van der Pluijm en 3de was Duke Meeuwissen nog het kamp officieel 

gesloten. Bij de Oudere kinderen was het net zo spannend, maar Koen Willems was de sterkste, voor 

Roel Hendriks en het laatste podiumplek was voor Tim Loock. Bij het groepsklassement ging de winst 

naar spelvendel 5 (Elles, Tim L, Roel, Renske, Britt, Jesse, Bas, Finn). Iedereen gefeliciteerd met de 

bekers en medailles. Natuurlijk moesten ook de vlaggen weer naar onder worden gehaald. Dit 

mochten Jules, Daan en Duke. De winnaars van het jongere klassement. En daarna zat kamp 2022 te 

Egchel erop. 

 



De Circuskoerier 
 

29-7-2022  

Na de middag zijn Vendel 1-2-3-4 nog even een wandelingetje gaan maken, dat alle focus naar het 

opruimen gaat. Het voordeel van zo’n terrein met een open veld, is dat de tenten snel drogen. Dat 

hadden we s ‘ochtends niet gedacht. Dus die konden laat in de middag de tentzak in.  

 

Rond de klok van 16.00uur werd het HUDO gat nog even door de oudste vendel dicht gegooid, en 

was het hele terrein weer leeg, en in dezelfde staat als een week eerder. De bus was op tijd, en de 

terugreis kon beginnen. De eerste oogjes vielen al snel dicht, andere hadden het gezellig in de bus. 

Om 17.30uur was iedereen weer terug in het mooie Siebengewald. Alle kinderen vlogen hun ouders 

in de armen.  

 

De leiding had nog de taak om alles op te ruimen en zat daarna ons kamp er ook op. We kunnen 

terug kijken op een geslaagd kamp. Veel kinderen blij kunnen maken met een kampweek vol 

activiteiten en mooi weer.  

Tot volgend jaar!! 


