
 

 

Jeugdkamp SJO Vianen Vooruit – HBV 2022 

Afgelopen weekend hadden we weer een geweldig jeugdkamp op het scoutingterrein in 

Ewijk. Rond de klok van 19.00 allemaal verzamelen in Beuningen voor een wandeltocht met 

spel over de dijk naar het terrein van scouting Ewijk. Aangekomen allemaal een slaapplek 

uitzoeken, de één in het clubgebouw en de ander in de tent op het terrein. Daarna snel het 

springkussen klaarleggen, opblazen, vastnagelen en gereed voor de jeugd. Ieder jaar kijken 

ze ernaar uit om daar op de spelen, klimmen of gewoon even liggen om lekker uit te rusten. 

Weer aangeboden door de Club van 100 van HBV en Supportersclub van Vianen Vooruit. 

Topsamenwerking ieder jaar. Namens de kinderen en leiders dank richting deze clubs. Het 

gras was lekker kort gemaaid. De voetbalvelden werden uitgezet, echte kalklijnen getrokken, 

hoekvlaggen geplaatst en de goals werden neergezet. Alles om op zaterdag gelijk te kunnen 

beginnen aan de twee voetbaltoernooien. Twee poules van zeven landen, allemaal één keer 

tegen elkaar en kijken welke landen zich zouden plaatsen voor de halve finale en uiteindelijk 

de grote finale. De finale in de categorie O7 – O9 ging tussen Nederland en Brazilië. Een 

finale die op en neer ging qua spel en uiteindelijk werk gewonnen door Brazilië. In de 

categorie O10 – O15 was de finale een Zuid-Amerikaanse aangelegenheid. De Argentijnen 

hadden de Duitsers in de halve finale verslagen en de Brazilianen klopten ook hier de 

Nederlanders. De grote finale met veel publiek – ouders waren eindelijk weer welkom  na 

twee jaar afwezigheid – werd gespeeld tussen Argentinië en Brazilië. Ook deze finale wist 

Brazilië te winnen en was het voor de tweede keer op rij dat beide toernooien werden 

gewonnen door de Brazilianen. Voor de jeugd werd natuurlijk goed gezorgd.                         

’s-Morgensvroeg een stevig ontbijtje, tussendoor voldoende fruit en op zaterdagavond weer 

de frietwagen. Op zaterdagavond gingen de jongsten rond 19.00 uur weer naar huis en was 

er voor de wat ouderen een spellenavond, kampvuur met dans, zingen en moppentappen. ’s-

Nachts precies om 00.00 uur gestart met de nachtbingo. Bingo in de grote tent, liggend op je 

eigen luchtkussen in de slaapzak. De prijzen vlogen door de tent en viel de één na de ander 

tijdens of net na de bingo lekker in slaap. De zondagmorgen weer lekker met z’n allen 

ontbijten en gestart met het voetgolftoernooi. Ook dit jaar weer verschillende holes in one. 

Uiteindelijk twee terechte winnaars: Aron Keizers en Cherena van Mil werden 

voetgolfkoning(in) 2022. 

Dank richting de hulp die we hebben gekregen van leiders en ouders. Samen zorgen voor 

een topweekend voor onze jeugd  Verschillende nieuwe leiders hebben dit jaar voor hun 

eerste keer deelgenomen, fijn hoe enthousiast ze zijn en volgend jaar weer van de partij zijn. 

Nogmaals allemaal dank en tot volgend jaar.  

Organisatie jeugdkamp 2022                                                                 


