
Editie 3: Jeugdkamp 2012: De Lowland Games in Heino

Ik kom net onder de douche vandaan. Heerlijk opgefrist en ik voel me weer wat fitter. Ook ik wil graag de finale van de EK voetbal zien, maar 

dat betekent wel dat ik mijn ogen moet proberen open te houden. Of dat gaat lukken, weet ik nu nog niet. De spullen zijn voor een groot 

gedeelte al weer opgeruimd. Deels in de Alternohal en deels weer bij mij in de schuur. Opgeslagen voor het volgende jeugdkamp. Jaap, 

Gerben en Kim hebben geholpen alles weer op zijn plek te krijgen in de hal. De buitenvelden weer in het 'hok van Fop'; de zeilen weer onder 

het luik, evenals het zwembad en ook de geleende spullen uit de keuken weer neergezet waar ze horen. Er blijft jammer genoeg nog genoeg 

zooi over in de auto. Thuis maar uitzoeken. Jaap is al langs de lege flessen-inname geweest om het statiegeld te innen (en natuurlijk om van 

die ruim 40 lege flessen af te komen). Ja, er is flink gedronken, maar dat moest ook met dat uitstekende weer en de inspanningen die verricht 

zijn.

Het begon allemaal vrijdag. De begeleiding, bestaande uit Willemien, Inge, Jessica, Gerben, Kim, Marinda, Jaap, Jos en mijzelf, vertrekken op 

tijd vanaf de Alternohal. Om 15.00 uur met ongelooflijk veel bagage. Veel drinken, spelmateriaal, slaapzakken, keukenspullen etc. Gelukkig 

hebben we in de loop van de jaren ervaring voldoende opgebouwd om te weten wat er mee moet. Rond 16.00 uur komen we aan in Heino. De 

huisjes worden geïnspecteerd, de keuken gevuld en de velden opgebouwd. Dan lekker een frietje met z'n allen en dan komen zo 

langzamerhand de jeugdleden binnen. Sporttassen, koffers en plastic zakken gevuld met van alles en nog wat, worden meegesjouwd. Iedereen 

mag zelf weten waar die gaat slapen.

We hebben voor het eerst 2 huizen en het lijkt er op dat er een mannenverblijf en een vrouwenverblijf gaat ontstaan, maar gaandeweg wordt er 

toch wat overgestoken. De begeleiding verdeelt zich ook over de huizen en iedereen heeft uiteindelijk de gewenste plek.

Even een welkomstwoord van Jaap en we kunnen starten met het mix-mix-mix-toernooi. Een mooie start zodat iedereen weet wie er aanwezig 

is op het kamp. Na afloop, en het begint al donker te worden, een broodje knak om de maag te vullen. Dat gaat er goed in. Her en der gaan 

geluiden op dat er dit weekend niet geslapen gaat worden. Wij, inmiddels ervaren in kampnachten, knikken en weten beter. De 1e nacht is 

altijd herrie en onrust en wordt er niet of nauwelijks geslapen; de 2e nacht is vaak bijzonder rustig. We hopen en vertrouwen er op dat dat ook 

dit jaar op zal gaan, want dan slapen we in ieder geval 1 nacht nog een beetje redelijk.

Iedereen mag zelf weten hoe laat en óf hij/zij naar bed gaat. Sommigen kijken ons ongeloofwaardig aan. Maar het mag echt. Als je op wilt 

blijven, prima, maar weet dat het de volgende dag zwaar wordt. 08.30 uur ontbijt, zonder pardon. En er wordt overdag niet geslapen!

Toch zijn er altijd lieden die onze wijsheid in de wind slaan en gezellig blijven kletsen, lachen, donderen en eten (of liever gezegd, chips 

vreten). Ook daarmee zitten de tassen propvol. Snoep en chips. Geen appel te bekennen.

De begeleiding besluit rond 02.00 uur naar bed te gaan. Het is nog onrustig, maar zolang men zich verder houdt aan de regels, geen probleem. 

Ik doe mijn muziekje in de oren en dommel wat weg. Ik ga er uiteindelijk toch nog een keer of 3 uit, omdat ik denk dat er buiten kinderen 

pagina 1 van 3Volleybalvereniging Alterno Apeldoorn

15-10-2013http://www.oud.alterno-apeldoorn.nl/index.php?p=lockershop-jeugdkamp



lopen. En dat staan wij niet toe. Om 05.45 uur hoor ik ballen. Ik ga er nogmaals uit en zie sommigen alweer buiten volleyballen (en dat bij 

zonsopgang). Ik denk daar het mijne van en keer weer terug in mijn slaapzak. Tja, we hadden gezegd dat het om 24.00 uur rustig moest zijn 

buiten, maar dit is eigenlijk weer vroeg in de morgen. Ik doe weer mijn muziekje in en dommel nog wat weg.

Net zoals vorig jaar, is Jaap altijd de eerste en die zet meteen koffie. Heerlijk. We hebben allemaal beperkt tot niet geslapen, dus de oogjes zijn 

klein. Geeft niet, komende nacht zal vast beter gaan.

Iedereen wordt met de toeter gewekt (sommigen liggen er net in) en moet zich opmaken voor het ontbijt. Het opmaken wordt door enkele 

dames echt letterlijk opgevat. Dames, we zijn op kamp. Je wordt vies, je mag er slonzig bijlopen en we gaan zo sporten. Nee, denken deze 

dames, je moet altijd en overal tiptop verschijnen. Dat kost tijd en die tijd nemen ze. Nadat ook de laatste klaar is, gaan we op pad. De eetzaal 

is vrij leeg, dus plek zat voor ons. Lekker eitje, jus d'orange, beschuitje, cornflakes en natuurlijk voor mij koffie. Heerlijk, koffie! Dus eet 

iedereen zijn broodje met geautomatiseerde handelingen. De kampers zien er uit als zombies. Ja, ook dat hoort bij kamp. Jos schiet de nodige 

plaatjes en daar is niet iedereen even blij mee. Sfeerfoto's noemen we dat.

Om 10.00 uur moeten we bij de plas zijn. We hebben een heuse toeter en drie keer toeteren betekent: KOMEN!! En dat werkt echt super. 

Iedereen reageert hier meteen op.

Bij het meer aangekomen, gaan we kanoën, vlot bouwen en boogschieten. Het is prachtig weer, dus wat willen we nog meer. Dat je nat wordt, 

als je met een kano op het water gaat, beseft nog niet iedereen. En ja, als je het hardst roept dat je niet nat wilt worden, is dat de goden 

verzoeken. Eerst gaan Marinda en Jessica in een kano achter de 'drogen' aan, later volgen Marinda en ik nogmaals. Ook de jongens B helpen 

de meisjes B een handje om tot op het bot toe nat te worden. Slechts 1 enkele groep redt het om met het vlot om het eilandje te varen. Knap 

hoor. De rest ligt al binnen enkele meters in het water. De tonnetjes vliegen onder de balken vandaan. Toch niet genoeg vastgebonden, 

ondanks de goede lessen van Vincent (de instructeur). Er wordt nog wat gezwommen, en na een kwartiertje zonnen gaan we terug voor de 

lunch.

Na de lunch gaan we weer naar het meer en de grasvelden daarom heen. De echte Lowlandgames kunnen beginnen. Dankzij inspiratie van 

Inge, wordt het echt een zooi. Wat dacht je van kwalleballen (rugby met een modderzak) of vla-rugby. Ook het levend kegelen valt goed in de 

smaak. Met je natte oor of neus in het zand (in het badje), is ook hilarisch. Rare standjes worden bedacht en uitgevoerd. Het paalwerpen blijkt 

makkelijk en ook het touwtrekken is makkelijk,..... dachten sommige jongens. De meiden krijgen de jongens best over de streep, makkie zelfs. 

Effe werken aan de spierballen, jongens.

De vla en modder worden afgespoeld in het meer. Jammer, te vroeg. We hebben nog 2 pakken vla over. Iedereen die wil, mag nog eenmaal er 

mee doen wat ie wil. Ook dat wordt geklieder van de bovenste plank. Wat hebben we gelachen. Gevochten wordt er om iedere drup die in het 

pak zit. Zorgen dat de ander onder komt te zitten.

Jos schiet intussen de nodige plaatjes. Voor later, voor de thuisblijvers. Ook een filmpje wordt er gemaakt. Fijn dat Jos er bij is.

Tot slot nog het sponzen spel. Ga jullie gang. Kim is de klos en komt doorweekt midden in het spel. Het blijft niet bij de sponzen alleen. Hele 

bakken water gaan nu over de hoofden van iedereen heen. Wat ben ik blij dat het mooi weer is en dat ik op een afstandje sta. Ook Gerben moet 

dit hebben gedacht, maar Sander dacht hier anders over. Onverwacht krijgt Gerben van achteren een emmer water over zich heen.

Het is inmiddels 17.30 uur en tijd om op te ruimen. Alles gaat weer in de auto en op de terugweg gaan we nog eieren gooien (en vangen). 

Sander en Niek zijn de uiteindelijke winnaars met een mooie afstand van 46 m.. De eieren klotsten bij het vangen (of proberen te vangen) over 

iedereen heen. He bah, het pikt.

Nu dan echt terug. Douchen en daarna barbecuen. Jaap en Jos halen de BBQ-spullen op, bakken de worstjes en hamburgers en we hebben 

weer heerlijk gesmuld. De stokbroden van Toet smaakten uitstekend erbij. Dank Jan voor deze bijdrage. We hebben gezellig getafeld, in de 

zon en zo langzamerhand slaat de vermoeidheid toe. Effe de oogjes toe. Nee, nee, de begeleiding houdt iedereen goed in de gaten, want voor 

je het weet is men weer wakker (genoeg) om later niet te hoeven/willen slapen.

Er wordt gevolleybald, gevoetbald en gekletst. Om 22.00 uur begint het nachtspel. Dus lange broek aan, iets met mouwen en een zaklamp. 

Jaap, Willemien en Inge hebben het spel voorbereid en in het donkere bos gaan douaniers op zoek naar de smokkelaars. Er wordt gegild, 

gerend en ...oeps, ook gevallen. Janneke valt vervelend over een trappetje. In het donker niet goed zichtbaar. Een nare wond aan haar vinger. 

Inge besluit met nog 2 geblesseerden (Anneloes enkel en Gina knieën) terug te gaan naar het huisje. Na 3 ronden is het duidelijk is dat team 
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geel de winnaar is. We lopen net voor 12 uur terug naar het huisje. We zijn moe en willen het liefst naar bed. Nou, daar rekenden wij als 

kampleiding natuurlijk op. Mooi. En inderdaad zo geschiedde. De begeleiding zit nog lang buiten na te praten, als we bijna iedereen in zijn 

nestje zien kruipen. Er wordt nog wat heen en weer gelopen met slaapzak (van het vrouwenverblijf naar het mannenverblijf en vice versa), 

onduidelijk wat men nu wil. Marijn zien we wel 3 keer voorbij komen. Met tas, met slaapzak. Ook Siem is besluiteloos, maar beiden vinden 

uiteindelijk een plekje. Siem redt nog een heel meidenkamer van een spin. Reddende engel! Noa is dan nog haar slaapzak kwijt en trekt die bij 

een ander uit bed. Haar stem doet het niet meer en dat is gunstig voor de rest. RUST!

Wij besluiten ook ons bedje op te zoeken en te profiteren van de rust. Om 02.00 uur wordt er nog zachtjes gepraat, maar dan is volgens mij 

iedereen in diepe rust.

Als ik voorzichtig op mijn telefoon kijk, zie ik dat het 07.45 uur is en nog stil. Zachtjes kruip ik uit mijn bed. Ja, het is echt nog stil. Ik doe de 

deur van ons huisje open, want anders kan Jaap geen koffie zetten.

Dit keer is het de begeleiding die als eerste buiten zit, met koffie en thee. Langzaam komt iedereen naar beneden. Kleine oogjes, suf, duf, 

warrige haren, hoofd gebogen, slenterend.... ach, kon ik nog maar even naar mijn bed. Nee, nee, we gaan ontbijten en iedereen gaat mee. Nog 

3 minuten, nog 2, ... Jos geeft ze toch nog maar 5 minuten. Zo kun je toch niet verschijnen in de eetzaal??

Uiteindelijk lukt het om rond 09.00 uur in de eetzaal te zijn. Marinda voelt zich niet fit. De grappen die we gemaakt hebben, laten we hier 

maar even achterwege. Wij hebben genoten van de suffe hoofdjes, bijna vallend in het bord. Dit is nu jeugdkamp!

Na het eten wordt er opgeruimd. Jee, wat een zooi kan men in 1 dag maken. Vuilniszakken vol snoeppapiertjes, chipszakken etc, komen naar 

beneden. Bergen zand en gevonden voorwerpen. Iedereen zoekt iets en/of is iets kwijt.

Om 10.30 uur kunnen we gaan zwemmen in het zwembad. Inge en Kim spannen een net dwars over het zwembad heen. Het valt niet mee, 

maar het is wel leuk om te zien. Een deel van de jeugdige gasten heeft toch weer het bed opgezocht. Laat maar, anders worden ze zo 

chagrijnig. Om 12.00 uur moeten ze echt uit bed, want we moeten het huisje straks wel leeg en schoon opleveren.

Om 12.45 uur eten. Kroketje, soepje, broodje. Het smaakt allemaal.

Dan ons laatste spel. Handicap volleybal. Willemien is druk met het (ver)blind volleybal, de indiaca wordt gezocht, Inge blaast en blaast tot de 

bal zo groot wordt dat deze 1 meter doorsnee heeft. Later zal blijken dat het leeglopen vele malen moeilijker is. De teams worden door Jessica 

en Monique gemaakt en we kunnen starten. Iedereen doet mee. Tja, volleybal zit in ons bloed. De wind maakt het soms lastig, maar het levert 

ook fraaie momenten op.

Er wordt nog een ijsje gegeten, een spekkie verorbert en een drankje genuttigd. De finale wordt gespeeld op het beachveld en dan zie we al de 

eerste ouders verschijnen. Mede de zon heeft gemaakt dat dit weekend als fantastisch is ervaren. De kinderen zijn moe (en wij ook), maar we 

hebben genoten. Er zijn geen ernstige ongelukken gebeurd (her en der een pleister en een kusje), maar iedereen kan lopend met tas weer naar 

de auto, om op weg naar huis te gaan. De inspectie van Heino keurt onze schoonmaak goed en we kunnen gaan. De sleutels nog even 

inleveren (en de borg terugkrijgen natuurlijk) en we gaan naar Apeldoorn. Verlangend naar een douche en bed. Nog even en dan ga ik slapen. 

Nog even de finale kijk............(geeuw).

Jaap, dank voor je enorme inzet, je altijd vrolijke humeur en de koffie. Inge, bedankt voor je creatieve ideeën en je spullen. Willemien, 

bedankt als slaapmaatje en je schoonmaak-acties. Jessica, dank voor de organisatie van het laatste toernooi (je bent geslaagd). Jos, dank voor 

je plaatjes en het plaatsen op de site. Kim, dank voor het altijd klaar staan voor de kinderen (ook van andere groepen). Gerben, dank voor het 

opbouwen van de velden en het drogen van de zeilen. Marinda, dank voor je oplettendheid en hopelijk voel je je weer fit. En alle kamp-lieden, 

dank voor jullie gezelligheid, lawaai, rommel, plezier, inzet, snoep, chips, gebonk, gesmeer, gelach, pret, gegil, lol, mooie herinneringen en 

hilarische acties.Misschien met z'n allen tot volgend jaar. We hebben in ieder geval al weer gereserveerd.

Monique Nijhof
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