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Een koude, maar geslaagde ervaring
De Nationaal Kampweek is passé.
De 55e editie was er weer één als
vanouds: een spannend kinderavontuur dat je bijblijft. De driehonderd avonturiers van dit jaar
beamen dat.
Het was een bijzondere week, daar
in de Hattemse bossen. Niet alleen
beleefde de Kampweek een
jubileumaflevering, ook bestaat het
Kampgebouw De Zandkreek vijftig
jaar, tikken de Kampvrienden (de
donateurs) de 25 aan, werd het Zuivelbos vijftig jaar geleden geschonken (en geplant) door het Nederlands Zuivelbureau en staat het
nieuwe Kampgebouw tien jaar op
zijn plaats. Het Kampthema ‘Hattime’ ging terug in de tijd. De groepen kwamen als vertegenwoordigers van diverse Kampthema’s:
piraten, holbewoners cowboys en
meer.
Zo was de Tour Nostalgie bijzonder: een wandelpad met ‘beelden
en mijmeringen over toen’ en te
volgen voor wie dat wilde. Tegen
een schitterend decor voltrok zich
ook een leuk amfitheaterspel met
een officiële opening door Wouter

Waarover twittert
de binnenvaart?
@BVBinnenvaart
Vandaag in dagblad metro een
water bijlage. Ism met Nederland maritiem land. #binnenvaart #NML
07-06-2012
@erik_sterk
Er ligt hier een Duits schip voor
de deur met twee blaffende
honden op ‘t dek. Pure intimidatie! #EK2012 #noordereiland
08-06-2012
@KSVSchuttevaer
#Schuttevaercongres accoord
met transitie; nieuwe #binnenvaart associatie vormen met
CBRB en BBU
09-06-2012
@ArieKraaijeveld
@robertwillem2 dank voor je
duwbak duw vrijdag jl. Deze
week verwacht ik zware intentie afspraak CBRB en BBU. Fase
2 dus. Daarna volgt KSV
10-06-2012

De Holbewoners uit Nieuw-Vennep zijn er klaar voor. (foto’s Cor Spek)

Vink, naast docent aardrijkskunde
finalist in The Voice of Holland. Hij
vond het Nationaal Kamp fantas-

tisch: “Wat een feest! Wat zit hier
een liefde en een tijd in…Het is
hondenweer en iedereen vindt het
geweldig. Daar word je toch enthousiast van?”

Actie

‘Voice’-deelnemer Wouter Vink (midden) opende als journalist het Nationaal
Kamp. Radmar (Thijs Mijnster, links) en Monseigneur Pendule (Floris de Jonge)
zijn de helden van het Kampverhaal ‘Hattime, waar de tijd een stukje verder
teruggaat’.

Sponsors en genodigden werden na
afloop hartelijk ontvangen in de
dubbeljarige Zandkreek. Harry
Vugts, aanwezig namens Post & Co
(al 35 jaar sponsor), kent het Nationaal Kamp al jaren. In 1986 speelde hij mee in het openingsspel als
God van het Vuur, gehuld in een
vlammenpak met gele kaplaarzen.
“Kinderen hebben de toekomst. En
de relatie kinderen en scheepvaart
is een bijzondere. Deze organisatie
biedt hen al jarenlang de kans op
een week buiten. Een goed initiatief
dat ondersteuning nodig heeft van
alles wat met de scheepvaart te maken heeft.”

Klipper loopt vast bij ‘t Hooft
Op het IJmeer liep de driemastklipper
Mare fan Fryslân dinsdag 12 juni vast
op de ondiepte nabij het eiland ‘t

Huizen de eerste, vergeefse pogingen
om het circa 350 ton metende 62 meter lange schip los te krijgen. Daarna

de Mare fan Fryslân weer vrij en kon
het schip op eigen kracht zijn weg
vervolgen.

Hooft. Na uren trok Jachtservice Huizen het passagiersschip rond 19.30
uur los. De charterschepen Emma en
Vertrouwen deden met behulp van
de Nikolaas Wijsenbeek van KNRM

deed de aanwezige berger met twee
van zijn RIB’s en de hulp van HOGE
een poging. De RIB’s hadden tezamen
een trekkracht van circa 1.000 pk. Na
een uur trekken en schuiven kwam

Vijf van de 28 personen aan boord
hielden het rond 18.00 uur voor gezien. Zij lieten zich door de KNRM
naar de haven van Muiden brengen.
(tekst en foto Evert Bruinekool)

Bestuurslid Anton Korporaal
(Dutch Survey Company) laat desgevraagd weten dat het jarige
Nationaal Kamp een actie voert op
(Rabo-)banknummer 35.93.33.079:
‘55 mille op de plank voor het
Kamp’ voor de aflossing van “het
laatste hypotheekrestje” op de huidige Zandkreek.

55e Nationaal
Kamp
Verderop in het bos zijn Isabel, Fabiënne, Anne uit Terneuzen druk in
de weer. Het is koud, dat wel, maar
zij hebben een dikke jas bij zich en
daarmee kunnen zij die wel trotseren.
Groepsgenoot Joost (ms Unicum)
heeft een extra uitdaging: hij is
vreemd genoeg zijn luchtbed kwijt,
maar heeft wel “redelijk warme kleren”.
Het maakt allemaal niet uit. Iedereen heeft zin in de Kampweek, in
het liedjes zingen, het toneel en in
de Grote Leemcûle. Zonder telefoon, want die moest verplicht
thuisblijven. Fabiënne meent:
“Zonder social media kan het ook
gezellig zijn. Wij doen sportief mee
en zorgen dat alles goed is opgeruimd.”

Wisselschild
Mentrix Hetty (Rotterdam Sportlaan) gaat al voor de 23e keer mee:
“Het was een gezellige week. Veel
kinderen komen bijna nooit in het
bos. Een tent opzetten bijvoorbeeld
was nieuw voor hen.”
Natasha uit Nieuw Vennep genoot
vooral van de Sportdag, groepsgenootje Jeffrey ging voor “goed
samenwerken”. Maar de beste beentjes werden uiteindelijk voorgezet
door De Chi’s uit Wemeldinge. Zij
wonnen Het Ornament, de uitdossingsprijs voor kleding en Kampement. De Legendarische
Piraten uit Terneuzen kaapten de
Kampeerprijs mee, het even befaamde Wisselschild.

@Michaeleleveld
nog 3 uurtjes varen, dan zit het
reisje boedapest amsterdam en
weer op....
11-06-2012
@MtsWestland
@BVK_binnenvaart ,1400 ton
en 40 cm was.geen snelheid
meer in te krijgen (@ kanuclub)
11-06-2012
@CBRBtweets
Voorber eiding ‘Quick Port
Scan’ met thema’s havenvisie,
binnenvaart, containermarkt,
met o.a. een oud premier, wethouder en directeur CBRB.
12-06-2012
@hanrooz
Maritiem academi e Velsen
VMBO weer 100% geslaagden.
Binnenvaart onderwijs heeft
geen last van hogere eisen
#binnen vaart #trots #excellent
13-06-2012
@marco_leijten
Wat is het toch rustig op het
water. Zou er iets te doen zijn?
#durftevragen
13-06-2012
@FilipVerbeke
50 binnenvaartondernemers
aan boord, we stijgen langzaam
op. Einde van de maand zal de
index vorm krijgen.
14-06-2012
@AntondeVelde
Nederlan d 0 punten. Deze
mannen moeten met het songfestival mee gaan doen. Daar
zijn we dat gewend!
17-06-2012
Blijf op de hoogte van
het nieuws en volg
De Binnenvaartkrant op
Twitter: @BVK_binnenvaart.

