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Ik moest even goed kijken, even door mijn 
ogen wrijven en de zin nog eens lezen, maar 
het staat er toch écht! In een bericht van onze 
Jong Nederlandvrienden uit het noorden, staat 
dat ze dit jaar in het zuiden op kamp gaan. 
Die kans moest en zou ik niet laten lopen 
om hen een bezoekje te brengen. Met mijn 
kladblok onder mijn arm en vol goede zin 
kwam ik begin juli aan op het kampterrein 
van Jong Nederland Spaarndam! 

Door: Martijn van der Linden

Het is een uurtje of vier. Een 
donkergrijze wolk hangt in de 
lucht, maar die laat de pret niet 

drukken, want op het kampterrein zijn 
de kinderen gezellig aan het ravotten, 
anderen liggen lekker bij te komen in hun 
tent of rusten uit aan een picknicktafel. 
Al vlug kom ik in de grote tent in contact 
met hoofdleidster en kampleidster Laura, 
voorzitter Vincent en vicevoorzitter René. 
Hebbes! Meteen de juiste mensen voor 
mijn neus!

KAMP SOMEREN-HEIDE
Iedere eerste week van de zomervakantie 
trekt het gezelschap er weer op uit. Ze 
blijven niet graag rond hun kerktoren 
hangen, maar gaan het liefst hun gren-

zen wat verder verleggen. Iedere vijf jaar 
gaan ze bijvoorbeeld ook op kamp in 
Frankrijk. “Alle kinderen kijken hier altijd 
naar uit”, vertelt René. 
Dit jaar zijn ze voor het eerst aanbeland 
in Someren-Heide. “We zijn zaterdag met 
de trein aangekomen in Maarheeze. Daar 
had onze vrachtwagen al onze fietsen 
afgeleverd, waarna we met de fiets naar 
het kampterrein konden”, legt Laura uit. 
De brugklassers daarentegen komen met 
de fiets vanuit Spaarndam naar Some-
ren-Heide (om even een topografisch 

beeld te vormen voor de lezers: dit is 
ruim 180 km). Zij maken wel een twee-
daagse tussenstop op een camping in 
het dorpje Beesd. Op het einde van het 
kamp gaan zij weer met de trein terug.
De oudste groep, 15-16 jarigen, fietst 
een rondje IJsselmeer, waarbij ze dage-
lijks verschillende campings aangaan. Zij 
doen daar allerlei leuke activiteiten, zoals 
varen en een dagje in Walibi. 
Op het kamp in Someren-Heide hebben 
de groepen voornamelijk een apart pro-
gramma, maar er zijn ook een heel aantal 
gezamenlijke programma’s, waaronder 
het openingsspel, een safari (vossen-
jacht, speurtocht…), een nachtspel, de 
sportdag, de afsluitende bonte avond… 
“En gisteren hebben we natuurlijk samen 
het WK-voetbal gekeken!” 

Terwijl de multitaskende Laura uitgebreid 
antwoord geeft op mijn vragen, houdt ze 
(als goede kampleidster) ondertussen 
het hele kampterrein in de gaten. Een 
groep komt terug van een dagje in de 
Peel en de leiding meldt zich met de no-
dige verhalen…

OP CLUB, IN DE BUNKER
Afdeling Spaarndam hoort met ongeveer 
160 leden aangevuld met een 35-tal 
actieve leiders en bestuursleden thuis 
in het lijstje van ‘grotere Jong Neder-
landafdelingen’. De vereniging werd op 
6 maart 1956 opgericht als Don Bosco-
vereniging. Ze noemen zichzelf nog 
steeds Don Bosco Spaarndam, maar in 
de volksmond zeggen ze gewoon ‘club’! 
Eigenlijk best jammer dat ik vandaag 
jullie blokhut niet kan zien... “Oeh, dan X
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X mis je wel echt iets!” reageert Vincent. 
(Ow? Hoezo dan?) “Ons clubgebouw 
is namelijk een echte bunker uit de 
Tweede Wereldoorlog.” De bunker 
heeft geen ramen, enkel twee deuren 
en bestaat uit drie grote ruimtes. Ook 
de standaardfaciliteiten zoals keuken, 
toiletgroepen en douches zijn gewoon 
aanwezig. 
De bunker staat midden in een weiland. 
“Wij hebben dus ook nog eens een 
groot grasveld!” Ze verzamelen altijd in 
het dorp op een centraal punt en trap-
pen dan naar hun blokhut toe. “Fietsen 
zijn we dus wel gewend, daarom fietsen 
we op kamp ook altijd zoveel”, vult René 
aan. “Ze moeten ook wat leren: fietsen, 
zelf afwassen…”, verkondigt Vincent, 
waarop Laura meteen inhaakt: “je ziet 
op kamp altijd meteen welke kinderen 
thuis niet afwassen…”

ACTIES & ACTIVITEITEN
En wat doen jullie zoal om geld in het 
laatje te brengen? “Voor kamp hebben 
we altijd een boodschappenactie”, start 
Vincent. (Het klinkt nu al leuk. Vertel!) 
De leiding staat dan bij de plaatselijke 
Albert Heijn buiten met een marktkraam 
met daarin alle producten die zij nodig 
hebben voor het kamp. Mensen nemen 
daar een (of meerdere) product(en) mee 
en gaan die vervolgens binnen bij de 
kassa afrekenen. Daarna geven ze de 
producten buiten weer af. “Zo’n beetje 
iedereen koopt iets. Sommigen één 
ding, anderen wel vijftien producten!”
Met Kerst gaan ze huis-aan-huis kerst-
broden verkopen en verder organiseert 
afdeling Spaarndam de maandelijkse 
oud-papieractie. 
En met het geld dat ze ophalen kunnen 
ze onder andere weer activiteiten or-
ganiseren. Zo houden ze ieder jaar een 
filmfestival: van ’s middags twaalf tot ’s 
nachts één kijken ze dan non-stop films. 
Samen met Jong Nederland Bennen-
broek en Jong Nederland Halfweg rege-
len ze ook ieder jaar een zwemfestijn.
En in het dorpje Spaarndam is ook jaar-
lijks een feestweekend. Jong Nederland 
Spaarndam organiseert dan een activi-
teit voor families en vriendengroepen. 
Meestal is dit een zeskamp, maar dit 
jaar organiseren ze een Recordjacht. 

KOSTBARE LEIDING
Enthousiast, gedreven en creatief! We 
hebben het dan over de hechte leiding-
groep die varieert tussen 16 en 30 jaar. 
Het drietal benadrukt nog even hoe trots 
ze zijn op hun leiding. “Wij vragen soms 
veel van onze leiding. Blij worden we dan 
ook als we steeds weer zien hoe goed zij 
zich inzetten voor de club.”
Het bestuur vindt het daarom ook be-
langrijk om volop te blijven investeren in 
hun leidinggroep. “We doen dit op al-
lerlei manieren: we zorgen bijvoorbeeld 
voor interactieve vergaderingen, zoals 
werken in groepjes of met de iPad,” be-
gint Laura, “maar we geven hen ook leu-
ke en ontspannende activiteiten (met het 
oog op teambuilding) cadeau. Zo had-
den we onlangs met ons leidingweekend 
een educatief programma in het Rijksmu-
seum. De volgende dag gingen we met 
z’n allen zeilen. Daarnaast organiseren 
we ook geregeld cursussen, zoals een 
‘sport en spel’-cursus.”
Laura geeft graag nog een interessante 
tip mee: het Fort van de Democratie; 
in de buurt van Utrecht. Tijdens een 
leuke teambuilding leer je dan je eigen 
leidersschap ontdekken. Op het einde 
van de dag krijg je een certificaat met 
daarop welke ‘leider’ jij bent. 
“Investeren is en blijft dus belangrijk! We 
zien daardoor ook dat de oude leiding 
ook erg betrokken blijft, want nu wij op 
kamp zijn, zorgen zij voor het ophalen 
van het oud-papier.”

EEUWIG AANDACHTSPUNT
De toekomst is altijd lastig. Veel kinde-
ren hebben al zoveel meerdere hobby’s. 
Ook de leiding heeft vaak een drukke 
agenda, waardoor velen al vlug minder 
kunnen clubdraaien of vroeger stoppen. 
Het bestuur staat daarom geregeld even 
stil bij de toekomstvraag: “We denken er 
geregeld over na. Het blijft gewoon altijd 
een aandachtpunt.”

Ik ga stoppen 
als reporter van de rubriek 
Je Afdeling Belicht in Idee. 

Er is dus een vacature. 
Heb jij interesse om van mij het stokje 
over te nemen? Om ieder kwartaal in 

een andere Jong-Nederland-keuken een 
kijkje te nemen en daar een leuk artikel 

over te schrijven? Je kunt je 
eigen tijd indelen en de 

onkosten worden vergoed. 
Stuur een mailtje naar 

idee@jongnederland.nl!

VACATURE VRIJ!

AAN TAFEL!
Het eten is klaar. De hele bups kinderen 
spoedt zich richting de tent. Wanneer 
iedereen zit, is er eerst een moment van 
stilte. Het is muisstil op het hele kampter-
rein. Je merkt ineens dat de ‘hyperactieve 
kinderen’ zijn bekeerd in een rustige 
groep. Wat uniek om te zien! 
Na het eten wast ieder zijn eigen bordje 
en bestek af. Daarna gaat de leiding 
eten. “Dit is ons dagelijks momentje om 
even samen te zijn. We vinden dit en 
heel belangrijk moment, en als er mede-
delingen of andere punten zijn, kunnen 
we die ook meteen bespreken.” Alhoewel 
ze vanuit de tent een goed overzicht hou-
den over het kampterrein, gebeurt het 
samen-zijn een beetje onder het motto: 
“zolang er geen bloed aan de pas komt, 
stoor je ons niet!” 
Ook ik mocht aanschuiven en een hapje 
proeven van het diner. En ik kan jullie ver-
tellen, het smaakte ge-wel-dig. Niet gek 
natuurlijk met een kookstaf onder leiding 
van een professionele chefkok (en in de 
keuken is ‘uit blik’ hetzelfde als schel-
den!). Chapeau!

Jong Nederland Spaarndam, enorm 
bedankt voor jullie gastvrijheid. Het is 
heerlijk om zo’n gemotiveerde en gedis-
ciplineerde leiding bezig te zien. Nog een 
heel fijn kamp en alle goeds voor in de 
toekomst!


