
Door: Leane van Dijk, Jong Nederland Harmelen

Woensdagmiddag, na een 
lange reis naar onder de 
rivieren, werden we met open 
armen ontvangen in Budel-
Schoot. Na 17 jaar nam Jong 
Nederland Harmelen weer deel 
aan het Zwerfweekend met 5 
deelnemers. Dit maakte ons de 
nieuwe kinderen van de klas…
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Als echte groentjes hadden wij onze tassen nét wat 
anders gepakt dan de andere deelnemers. Waar an-
deren ruimte hadden gemaakt voor blikjes knakwor-

sten, balletjes en bier hadden wij ieder ons eigen grondzeil en 
klapschep(?) mee. Gelukkig kwamen wij hier voor vertrek achter 
en konden wij ruimte maken voor wat blikken.

Toen iedereen er klaar voor was, stapten we in de auto’s naar 
de Ardennen waar de wegen mij van mijn mede-Harmelaren 
scheidden. Na een lange zit werden we gedropt in de buurt 
van Hotton, waar wij een kaart kregen met coördinaten die 
ons naar het eerste sub-kamp leidden. Zonder elkaar te 
kennen, begonnen we met een flink tempo aan onze tocht. Het 
voorstelrondje zou later wel komen, bij het kampvuur. Nog voor 
het donker, arriveerden we bij het sub-kamp. Voordat ik drie 
keer met mijn ogen kon knipperen, was er een tent opgezet en 
stond het vuur al aan. Nog flink onder de indruk van hoe snel 
het kamp was opgezet, begonnen wij aan het voorstelrondje. 
Na een paar uur was ik alle namen alweer vergeten, maar wist 
ik wel waar ieders meterkast zich bevond en welke kleur laarzen 
ze meehadden. Het was een gezellige eerste avond waar we 
elkaar goed hebben leren kennen. 

Nog voor de wekker werden we wakker op een prachtig 
zonnige dag. Met behulp van een kompasroute vertrokken wij 
naar de, op dat moment nog onbekende, activiteit. Halverwege 
de tocht stond een kano waarmee we de rivier over konden 
kruisen. Echter hadden wij dit puntje gemist en kwamen we op 
een later punt de staf tegen, waar we alsnog de rivier moesten 
oversteken. Na wat gediscussieer besloten we uiteindelijk de 
schoenen uit te trekken en zo de rivier te doorkruisen. Rond 
het middaguur kwamen wij aan bij de activiteit: vlotten. Weer 
stond ik er perplex van hoe kundig onze groep was. In een 
oogwenk hadden wij een vlot gemaakt bestaande uit een groot 
vierkant midden met aan beide kanten een driehoek. Het vlotten 
begon goed, we voeren stroom- en windje mee. We waren nog 
maar net ten water toen er muziek en allerlei snacks uit de tas 
werden gehaald. Na een aantal uur was het voorbij met de pret 
en kwamen wij door de tegenwind niet meer vooruit. Na een 
poging tot roeien kwamen we erachter dat het efficiënter was 
om het vlot te trekken. Vier uur later kwamen we half bevroren 
aan bij het eindpunt. Er werd snel een vuurtje gestookt zodat 
we konden opwarmen en koken. De staf zei toen al: “Eet maar 
goed, jullie hebben een lange avond voor de boeg.” Goed 
bepakt werden wij met een kaart op pad gestuurd naar het 
eerste piketpaaltje van de avond. Na een flinke zoektocht 
en wat contact met de staf hadden we het paaltje eindelijk 
gevonden. De muziek- en fototocht kon beginnen! De foto’s 
gaven aan welke kant we op moesten lopen en bij elke foto 
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was er een linkje naar een liedje. We zaten in een erg dierrijk 
gedeelte van de Ardennen. Tijdens de tocht hadden we al 
verschillende paarden en een ree gespot en later stond een 
van ons oog in oog met een wild zwijn! We hebben die avond 
het sub-kamp dus bereikt. Gelukkig voelde ik mij deze keer 
al een stuk nuttiger tijdens het opzetten van het kamp en ook 
deze keer ging het weer vliegensvlug. Deze avond hadden 
we een stuk meer blikjes mee en deze moesten natuurlijk 
dezelfde avond genuttigd worden. We wilde ze écht niet weer 
meenemen de volgende ochtend. Ik moet zeggen dat het dan 
ook erg gezellig was bij het kampvuur. 

Na een verschrikkelijk korte nacht werden we wakker in de 
regen. Vooral vervelend voor de mensen die besloten hadden 
om bij het kampvuur te gaan slapen! Gelukkig viel de regen 
mee tijdens het opruimen van het kamp en begonnen we nog 
vrij droog aan de volgende tocht. Echter bleef dit niet het geval 
en hebben we wat flinke buien gehad in de ochtend. Deze 
keer moesten we de weg vinden naar de volgende activiteit 
met behulp van een kralen ketting. Er waren 4 soorten kleuren 
kraaltjes. De kleuren stonden voor: rechtdoor, rechtsaf, linksaf 
en een foto. Bij elk kruispunt ging je naar het volgende kraaltje. 

Na vele rondjes en discussies of het desbetreffende bospad 
wel of niet viel onder een kruising, toch maar de staf gebeld 
voor een hint. Met een flinke vertraging kwamen we een aantal 
uur later dan gepland eindelijk aan bij de staf. Mountainbiken 
en klimmen stonden op de planning. Helaas hebben we 
moeten kiezen om klimmen over te slaan door tijdsgebrek. 
Na een goede lunch begonnen we met nieuwe energie aan 
het mountainbiken. Zelf had ik er niet zo veel ervaring mee. 
Dat bewees zich toen ik na een paar kilometer een flinke 
salto maakte. Gelukkig ben ik buiten flinke blauwe plekken en 
schaafwonden er goed vanaf gekomen. De rest van de tocht zat 
ik niet meer superrelaxed op de fiets, dus wat was ik blij toen 
we aankwamen bij de aanhanger! En wat hadden we het goed 
voor elkaar, het eten stond al klaar. Na alle tassen weer herpakt 
te hebben, waren we klaar voor de tocht naar het laatste sub-
kamp. De tocht leidde ons door een dorpje waar wij natuurlijk 
op zoek gingen naar een goed terras. Na een speciaal biertje, 
nacho’s en een bezoek aan een normaal toilet vervolgden we 
onze tocht. Dit sub-kamp was niet erg bebost en bestond 
vooral uit hoge bomen, het was dus goed te zien dat wij niet 
het eerste groepje waren.



Na weer een gezellige nacht begonnen wij in de ochtend aan 
de tocht naar ons laatste activiteit. Het was geen verrassing 
meer voor ons dat dit de grotten zouden zijn. De kaart bestond 
uit vier puzzelstukken, vrij makkelijk dus zul je denken. Echter 
kwamen we er na al een paar kilometer gewandeld te hebben 
achter, dat wij de puzzel verkeerd gemaakt hadden. Gelukkig 
ontdekten wij dit op het goede moment en hebben we niet 
al te veel omgelopen. Dit jaar bestond het grotten uit twee 
onderdelen: abseilen en grotten. Beide vond ik erg leuk om 
te doen. Het grotten was voor mij een hele nieuwe ervaring 
en nu snap ik ook waarom je een regenpak én overall aan 
moet. Deze avond hadden we iets meer haast dan de andere 
avonden, omdat wij de trein moesten halen om naar het 
hoofdkampterrein te gaan. De staf vond dat we anders toch 
iets te lang moesten lopen. Uiteindelijk waren we ruim op tijd 
bij de trein. Voordat we bij het HK aankwamen, hebben we 
eerst nog een drankje gedaan op een camping, waar de staf 
ons voor was. Zij zaten al te genieten van een koud biertje. Na 
wat bier en patat, uuuuuuuhm friet, gingen we richting HK waar 
we de rest van de groepjes en de staf gingen ontmoeten. Wat 
een gezelligheid!!!! Iedereen had elkaar een hoop te vertellen 
en natuurlijk moest de gouden zwerfkei uitgereikt worden. Deze 
ging dit jaar naar Jordy, Joni, Jolie of was het nou Jori? Echt iets 
om trots op te zijn toch? De biertjes hakten er bij mij flink in na 
de heftige dagen, dus ik heb de zonsopgang bij lange na niet 
gehaald, maar wat ik van verhalen hoorde, was het tot in de 
vroege uurtjes feest. 

Zwerfweekend 2022: een weekend vol met leuke activiteiten, 
nieuwe mensen en gezelligheid. Een weekend waarin ik veel 
Brabantse woorden heb geleerd en die ook keihard heb 
uitgelachen. Een weekend back to the basics. Een weekend 
voor in de boeken. Oeleh!!
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