Mac einde,
Na een week hard labeur met vele leuke spelletjes en leerrijke trainingen loopt het kamp nu echt wel
ten einde. Nu kan er geen einde zijn zonder de tradities in ere te houden. Vrijdagavond betekent
immers BBQ tijd en ook het moment van de huldigingen. En zo geschiede ook dit jaar. De weergoden
waren ons goed gezind en voor de tweede keer op 18 jaar tijd konden we buiten eten al was het dan
wel met een trui aan.
Na de nodige plichtplegingen van onze voorzitter Nicole was het tijd om de uitslag van de
wedstrijden bekend te maken. Hier won de ploeg van Bram met vier ploegoverwinningspunten en 12
individuele overwinningen. Deze ploeg kreeg dan ook vanuit de handen van Bert twee flessen kidbull
die ze samen konden nuttigen. Tijdens de wedstrijden heeft Danny ook de mooiste ippon gekozen en
die eer ging dit jaar naar Daan. Deze won met een mooie drop seoi nage op Fre en kroonde zich zo
tot winnaar. Na deze huldiging gingen we verder naar de meest verdienstelijke deelnemer van het
kamp. Deze wordt elk jaar gekozen door de begeleiding uit alle deelnemers en beloond, de judoka
die sfeer bracht, hulpvaardig was en in een positieve zin opviel. De uiteindelijke winnaar van dit
klassement werd Wietse, een dikke proficiat.
De ploeg met de hoogste scores op de nevenactiviteiten van dit kamp werd ook nog even in de
bloementjes gezet. Deze was dit jaar de ploeg van clanleider Bram.

Alle deelnemers kregen dan ook nog een aandenken voor hun deelname en dit jaar was dat een
coole zonnebril iets wat we in het begin van het kamp zeker konden gebruiken tegen de felle zon
maar ook op het einde van het kamp was dit een leuk cadeau zodat we de wolken een beetje konden
verstoppen.
Na alle plichtplegingen schoven we de voetjes onder tafel voor een lekkere BBQ die afgesloten werd
met een ijsje.
Als laatste activiteit stond er nog een typisch schots spel op het programma namelijk Bingo. Niet
zomaar een Bingo maar een actieve Bingo die buiten het normaal invullen van de kaart ook een paar
doe opdrachtjes inhield . Sommige opdrachten waren beeld je trouwfoto uit, zing een liedje, verleid
een stoel,…

De winnaars van de bingo werden getrakteerd op een ijsje om het kamp af te sluiten.
Iets later dan we gewoon waren werden de deelnemers naar hun bed gestuurd. Een fijne laatste
nacht gewenst aan allen.

’s Ochtends veel te vroeg voor sommige kwam de olijke wekdienst de schotten uit hun bed lichten.
Een snel ontbijt en dan was het tijd om alles spik en span te maken. De jaarlijkse kuis werd ingezet en
zoals het judoclub Boechout hoort werd alles properder achter gelaten dan dat we het gekregen
hebben.
Omstreeks 11.00 werden de schotten terug naar hun hutjes gestuurd in de buurt van Boechout en
was het kamp 2018 gedaan.

De meeste kijken nu al uit naar het kamp van 2019. (3 tot 10 augustus 2019 te Maaseik)
Een speciale dank ook voor Wim Borgmans voor het vervoer van de matten en ander materiaal.

