Jeugdkamp SJO Vianen Vooruit – HBV 2020
Dit jaar hebben we met z’n allen kunnen genieten van een geweldig jeugdkamp. Met 90 kinderen en
meer dan voldoende leiders hebben we er weer een heel actief weekend van gemaakt. Het terrein
van scouting Ewijk lag er geweldig bij, het gras gemaaid, de tent opgebouwd en de accommodatie
was klaar voor gebruik. Alles onder een strakblauwe lucht met een heerlijke temperatuur om de hele
dag buiten te zijn. De kinderen kwamen verspreid aan in Beuningen en liepen in groepen naar het
scoutingsterrein in Ewijk. Een mooie wandeling tussen de (fruit)bomen, bossen en weilanden van
Beuningen en Ewijk.
Na aankomst op het terrein even de slaapplekken inrichten, iets lekkers naar binnen werken, nog
even spelen en de loting voor het landenvoetbaltoernooi. Daarna naar bed en na een kort nachtje
geslapen te hebben vroeg aan het ontbijt. Om 9.15 uur kwamen de kleinsten aan in Ewijk en zijn we
direct begonnen met de voetbalwedstrijden. 14 Landen voetbalden om de felbegeerde wisselbeker
waar de winnaars op worden beschreven voor eeuwige roem. Tijdens de landwedstrijden een
individueel voetgolftoernooi uitgezet over het gehele terrein met 9 holes. Uiteindelijk werden er drie
winnaars uitgeroepen en hadden we één speler met een echte hole in one. Om 16.30 uur de finale
van de landenwedstrijd voor de allerkleinsten. Na een spannende wedstrijd werd Frankrijk kampioen
van het toernooi.
Rond de klok van 17.00 uur traditioneel de “frietwagen ut Boekel”. Lekker friet, snack en drinken
voor alle deelnemers en even lekker onderuit en genieten. ’s Avonds de bingo, quiz met twee
mystery guests (juffrouw Eline en meester Job) en op het eind de spooktocht voor de kinderen. Voor
de kleinsten geen spooktocht maar nog even lekker spelen op het terrein.
Op zondag weer snel begonnen aan het afronden van het voetbaltoernooi. In de finale stonden de
landen Duitsland en Engeland tegenover elkaar. Na een spannende wedstrijd – dit jaar zonder
publiek aan het veld maar op gepaste afstand op de weg – won uiteindelijk Engeland het toernooi.
Om 14.30 en 15.00 uur arriveerden de ouders om hun kind(eren) op te halen. Het gehele weekend
stond er weer het luchtkussen. Dank richting de supportersclubs van Vianen Vooruit en HBV, de
kinderen zijn er heel blij mee dat dit jaarlijks beschikbaar is. Dank richting de leiders die hebben
geholpen om alles goed te laten verlopen en de vervoerders van de materialen en het luchtkussen.
Nogmaals dank en tot volgend jaar.
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