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Utrecht, 27-01-2022 

1. Nieuwe kampcommissie en kampcoördinatoren 

De kampcommissie bestaande uit Corry, Alphons en Frank hadden aangegeven dat het hun laatste 

kamp zou zijn in 2020. Door de maatregelen kon het kamp toen niet doorgaan en hebben ze 

aangegeven het kamp in 2021 niet meer te gaan organiseren.  

Binnen Sport Vereent is er gezocht naar een nieuwe kampcommissie, dit is gelukt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aangepast kamp:  

In verband met de maatregelen hebben we een aangepast kamp georganiseerd. De kinderen 

zijn 2 dagen geweest, maar niet blijven slapen. Ook hebben we het kamp buiten 

georganiseerd. We hadden de tafels op het terras gezet en zo hebben we 5 groepen 

gemaakt met ongeveer 12 kinderen per groep.  

3. Zaterdag 18 september: 

Totaal waren er 55 kinderen en 20 leiding. In de middag sloot ook leiding Lucas  

nog aan.  

Om 8.15 uur verzamelde de leiding zich en vervolgens werd alles opgezet en  

klaargezet. Vanaf 9.40 uur hebben we de kinderen het kampterrein op laten komen.  
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Na aanmelding aan het hek moesten ze de pijlen volgen. Zo kwamen ze achter het kamphuis, konden 

ze hun spullen onder het raam zetten en werden de ouders verzocht weer naar huis te gaan. 

Het 1e spel was op het veld. De bedoeling was om dit in het bos te doen, maar door de stormschade 

was dit niet mogelijk.  

De lunch is door de keukenploeg klaargemaakt en de kinderen konden per groep langs  

de keukenploeg lopen om het op te halen.   

Na de lunch gingen ze wel het bos in. Ze hebben daar verstoppertje, steen papier  

schaar en Chinese muur gespeeld.  

Daarna gingen we turnen, trefballen en ganzenborden op het veld.  

Als afsluiting hadden we het avondeten met tomatensoep en brood met knakworst. De soep viel erg 

in de smaak bij de kinderen.  

4. Zondag 19 september: 
Totaal waren er 62 kinderen en 21 leiding.  
 
De leiding is wel blijven slapen en we hebben gezamenlijk ontbeten om 8.30 uur.   
Vanaf 9.45 uur hebben we de kinderen verwelkomt.  
  
Om 10.00 uur was de opening en werden de groepjes verdeeld. Groepje voor groepje gingen ze het 
bos in voor de speurtocht in het bos.    
 
Na de lunch gingen ze turnen en allerlei spelletjes doen op het veld. Dit was een  
groot succes.  
 
Daarna hadden we de zeepbaan! Fantastisch. Het zonnige weer was geweldig,  
dit maakte het ook helemaal goed.  
 
Het avondeten was groentesoep en een broodje hamburger. Ook een groot succes.  
 
Het waren 2 geslaagde kampdagen met veel plezier.  
Hopen dat we volgend jaar weer allemaal kunnen blijven slapen.  

 
De Kampcommissie 
Bo, Chantal, Isabel, Laura, Richard en Ruben 
 
Coördinatoren: 
Isabel en Laura 
 

 

 


