
Twee tenten, een vouwwagen, zes

kinderen, acht tassen met kleding

en een auto... Ineke en Kees van

Egmond gaan elk jaar met hun
grote gezin kamperen en daar
draaien ze hun hand niet meer
voor om.

"Toen we nog maar éen kind hadden, waren de vakanties

natuurlijk minder gecompliceerd. Nu, met zes kinderen van

acht tot achttien jaar, vragen ze wat meer organisatie. Zo mag

iedereen maar één tas meenemen en die gaat dan ook helemaal

vol. De oudste probeert nog weleens iets los in de auto mee te

smokkelen, maar dat gaat echt niet.
Het zou gemakkelijker zijn om een huisje te huren, maar

kamperen vinden we veel leuker voor de kinderen en zelf

houden wij van de contacten op een camping. Na al die jaren

is kamperen voor ons gesneden koek. Van tevoren bellen we

diverse campings af om te vragen met hoeveel personen we op

één plek mogen staan. Eén keer moesten we kopieën van alle

paspoorten opsturen om aan te tonen dat alle kinderen echt

onze eígen kinderen waren... We zorgeÍr dat iedereen iets te

doen heeft tijdens de rit: een sudokuboekje voor de één, een

computerspelletje voor de ander. Het is niets om zes verveelde

kinderen achterin te hebben. Gelukkig hecht niemand waarde

aanzljneigen plek; iedereen hangt, zit en ligt een beetje over-

al. Het is een gezellige drukte.
Als we eenmaal op de camping zijn en we met z'n achten het

busje uit rollen, zie je mensen wel kijken. Achteraf horen we

vaak dat ze even moesten slikken bij het zien van onze zes kin-

deren en dachten: daar heb je de 'Tokkies'. Maar uiteindelijk

valt het iedereen altijd reuze mee. 's Avonds zitten we met

z'n allen aan tafel en 's ochtends bij het ontbijt vaak ook. Die

momenten zijn voor ons belangrijk, die horen bij een gezin.

En elke dag doet een ander koppel de afwas. Het moet wel een

beetje ordelijk veriopen.
We zouden het heerlijk vinden om met z'n tweeën op vakantie

te gaan, maar dat zit er voorlopig niet in. Anderzijds: als één

kind ontbreekt tijdens een uitje voelen we ons al incompleetl

Kortom: we redden ons wel met z'n achten. Alleen mag het

geen slecht weer zijn. Vijf jaar geleden kampeerden we in

Nederland en hadden we twee weken kou en regen. We zijn

in het weekend naar huis gegaan om op te drogen en op te

warmen. Met z'n achten de hele dag in een vouwwagen zitten

is niets. Sindsdien zoeken we elke vakantie de zon op. We ziin

echte'mooi-weer- kampeerders' . "

Kijk op www.kees-ineke.nl voor de avonturen van dit grote

gezin.

'ALs we eernnaaL op de carnprngzfin enwe
met z'n uchtenhetbusie uít rollen, zíe je mensenueLlalken'
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