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De eerste nacht zit erop. Voor sommige was het wennen. De aller aller aller eerste keer een nacht op 

kamp. Maar op een paar kleine kinderen na, die moesten plassen en de HUDO niet konden vinden, 

doordat ze nog half in dromenland waren, was het rustig. Dit was onder begeleiding van de 

nachtwacht. Marcel Kempkens (Heel ervaren, al tientallen jaren op de zaterdag op zondagnacht) en 

Joris Bleeck. Bedankt Mannen !! 

Al vroeg in de ochtend (lees: 07.00uur) waren de eerste kinderen wakker. Dan praten we 

voornamelijk over de kleinere kindjes. De oudere jongens en meisjes blijven zo lang mogelijk in bed 

liggen. Tot dat ze echt aanstalten moeten maken, en uit de fourage wordt geschreeuwd… 

FOOOUURRRGGEEERREENNN, POT MEEBRENGEN VOOR DE THEEEEE!! En dan weet iedereen. Zo de 

dag gaat beginnen, en dat doen we met een heerlijk ontbijtje. Snee Brood met verschillende soorten 

beleg, ennnn gekookt eitje! Jammie.  

Na het heerlijk ontbijt, is het tijd voor de eerste inspectie. Alle vendels hebben na het ontbijt 

ongeveer een uur de tijd om alles zo netjes mogelijk vendel af te leveren. Denk dan aan tenten zand 

vrij, tenten zijn straks aangespannen. Vendelkisten zand vrij, je wil geen met borden en bestek waar 

veel zand in zit. En zo nog tig punten die op orde moeten zijn. Dit alles onder strenge leiding van 

ervaren rotten Theo Toonen en Jan Verpoort. Hele strenge jury…. Die elk papiertje vinden en elk 

korreltje zand. Elk vendel heeft verbeteringen voorgeschoteld gekregen. Maar de eerste kamptotem 

was voor Vendel 3!!  Proficiat Jongens en meisjes. 

 

Na deze uitreiking moeten we natuurlijk ook het kamp openen. Dit doen we al jaar en dag met 3 

vlaggen te hijsen, onder de melodie van het Wilhelmus. Youp Meeuwissen, Kasper Welles en 

Mariska van den Hoogen-Jaspers mochten deze vlaggen met betekenis hijsen. En ze zijn alle 3 met 

vlag en wimpel geslaagd voor deze belangrijke taak. 
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Het kamp is officieel geopend, en met dat idee zijn we verder gaan met spellen. Eerst groepsspellen 

en later nog individuele spellen. Het is natuurlijk snikheet in het pittoreske Egchel, dus ook enkele 

waterspellen. Heerlijk verkoelend. Ze moesten lepels happen uit een bak water, Bekers water over 

de kop doorgeven en natuurlijk met een waterpistool schieten. Zie foto’s voor alle spellen. Het 

fanatisme straalt er vanaf. 

De buikjes begonnen alweer te knorren, dus zijn we gezamenlijk een boterham gaan eten. Boterham 

op de vuist zoals we dat hier zeggen. Na de lunch stonden er individuele spellen op het programma. 

Dus je kan punten verdienen, die alleen voor jou tellen. Wie aan het einde van de kampweek de 

meeste punten heeft, krijgt een mooie prijs. Ook hier weer een deel waterspellen. Het was nog niet 

afgekoeld dus werden er weer een deel waterspellen gespeeld. Voor de spellen zou je een blik 

kunnen werpen op de foto’s. 

Tegen de avond stond er natuurlijk een mooi 3 sterren menuutje op de planning. Vooraf 

groentesoep en met als hoofdgerecht piepers, bloemkool en Schnitzels. Met nog Perzik vla en 

aardbeien vla om de gaatjes te vullen. Mede mogelijk gemaakt door Fourage de vettige Schottelslet. 

Koks Theo Toonen en Jan Verpoort runnen al jaren deze toko. Dit jaar hebben ze in de vorm van 

Annemarie Custers, een nieuwe erbij gekregen. Ze krijgt de kans in de vorm van een stageplek bij 

deze twee heren. Eind van de week zal er een oordeel over haar worden geveld.  

Met een volle buik zijn de kinderen iets creatiefs gaan maken. Ook dat hoort bij Jong Nederland en 

deze creatie wordt tijdens de ouderavond getoond. Na het stukje creatief werd de groep in tweeen 

gesplits. De oudste 2 vendels krijgen een stukje EHBO te leren. En de jongere kinderen mogen het 

thema aanschouwen. Het thema is dit jaar circus, dus er liepen natuurlijk een clown en goochelaar 

bij. Het acteerwerk was subliem en waarschijnlijk komt er een serie op videoland over dit thema. 

Chapeau!! Later deze week komen we er op terug. 
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De dag werd afgesloten met een avondspel. Ditmaal niet in de bossen maar op het grote 

kampterrein, waar men over het hele terrein aan stuiven was op zoek naar attributen. De meeste 

kids hadden de pijp leeg na dit spel.  

We deze nacht, hele speciale nachtwachters. Broer Jaspers en Theo Gramser!! Deze mannen hebben 

heel wat kampen achter de rug en waren jaren lang, de motor van Jong Nederland. Daarom 

mochten ze ook weer ouderwets de voetinspectie doen bij de oudste 3 vendels. De jongere kinderen 

lagen al in bed. Maar voor de oudere kinderen was het voorlopig nog geen bed tijd. We weten niet 

wat ze gedaan hebben, maar de voeten en handen waren niet schoon. Dus ERRRUUUIIIITTT en 

opnieuw wassen. Maar liefst 7 of 8 kinderen waren de klos en mochten het opnieuw proberen om 

door de inspectie te komen van deze mannen. Schik dat ze hadden….. 

Morgen staat er de loodzware tocht op het programma, dus we hopen dat ze een goede nachtrust 

achter de rug hebben gehad en morgen topfit aan de start verschijnen.  

Tschusss!! 


