Geachte Scoutsbroeder,
De tijd waarop een scout erop uit trekt om 10 dagen in de ongerepte natuur te vertoeven is
weer bijna in zicht. Met andere woorden, het Groot Kamp nadert met rasse schreden en dat is
maar goed ook want het is de apotheose van een prachtig scoutsjaar. Elke echte scout kijkt er
al een heel jaar naar uit.
Dit jaar zullen we verblijven in Bourseigne-Neuve, een dorpje tegen de Franse grens. Een
gedetailleerde wegbeschrijving hiernaartoe vindt u verderop in dit boekje. Traditiegetrouw
werken we ook dit jaar rond een centraal thema. 2016 is een Olympisch jaar en we zijn met
het IOC overeengekomen dit jaar de spelen in Bourseigne-Neuve te laten plaatsvinden.
Verderop vindt u specifieke informatie rond het thema van elke tak.
De rest van dit boekje is gevuld met zeer belangrijke praktische informatie:
 Hoe u moet inschrijven. Gelieve te storten vóór 1 juli zodat wij de finale
voorbereidingen tijdig kunnen aanvatten.
 Een brief voor de barbecue op de bezoekdag (denk eraan om op tijd in te schrijven en
eigen bestek en borden mee te nemen!)
 Exacte data, uren en plaats van vertrek en thuiskomst
 Een bagage checklist met wat wel en wat niet mee te nemen
 Het adres van de eigenaar om een briefje te sturen
Met Groot Kamp gaan vaak een aantal aankopen gepaard en ik zou graag willen wijzen op
een actie bij A.S. Adventure. Als u daar rugzakken, kledij of andere spullen koopt, kan u
scouts Sint-Martinus uit Hasselt vermelden aan de kassa. Dan gaat er 10% van het bedrag dat
u daar spendeert naar een spaarkaart voor onze scouts, waarmee wij kampmateriaal kunnen
aankopen. Op die manier kan u zonder extra moeite bijdragen aan onze scouts.
Met veel plezier sprak ik u elke maand toe. Dit is echter het laatste voorwoord dat door mij
geschreven zal worden, met het Groot Kamp sluit ik mijn termijn als groepsleider af. Er heerst
bij mij enorm veel trots en dankbaarheid dat ik deze prachtige groep twee jaar mocht leiden.
Ik zou dan ook graag iedereen, met in de eerste plaats de leiding, willen bedanken voor het
vertrouwen, engagement en de steun die jullie mij gegeven hebben. En ik twijfel er geen
seconde aan dat Den Twaalfde de komende jaren een bloeiende toekomst te wachten staat.
Voor vragen, onduidelijkheden of opmerkingen sta ik steeds paraat, dus aarzel niet om mij te
contacteren.
Ne stevige linker en tot in Bourseigne-Neuve,
Kristof Vandikkelen
Geëngageerde Secretarisvogel

Data







KHV:
KK:
Welpen:
JVK:
VK:
JIN:

zaterdag 16 juli t.e.m. donderdag 21 juli.
donderdag 21 juli t.e.m. dinsdag 26 juli.
maandag 18 juli t.e.m. donderdag 28 juli.
maandag 18 juli t.e.m. donderdag 28 juli.
zaterdag 16 juli t.e.m. donderdag 28 juli.
zaterdag 16 juli t.e.m. donderdag 28 juli.

Derdejaars jongverkenners vertrekken een dag vroeger met de fiets, zie vertrekuren voor
meer informatie. De takleiding zal hier nog verder over communiceren.

Kampprijs
De kampprijs bedraagt:
 € 67 voor kapoenen
 € 124 voor -12 jarigen (geboren vanaf 28/07/2004 - nu)
 € 112 voor +12 jarigen (geboren tot 28/07/2004)
In de prijs zit inbegrepen:
 het vervoer van of naar het kampterrein
 het verblijf op het kampterrein in tenten
 het eten
 … en een onvergetelijke ervaring
Verantwoording kampprijs:
Het zit zo dat -12 jarigen automatisch tot een bepaald bedrag kunnen aftrekken van de
belastingen. Deze attesten worden dan ook door ons uitgedeeld NA het kamp. We
hebben ook besloten om de maximale fiscaal aftrekbare som te vragen voor de kampen.
Voor kapoenen wordt dit € 67. Voor -12 jarigen (tot en met sommige eerstejaars
Jongverkenners dus) wordt dit € 124. Deze prijzen zijn berekend op de maximaal mogelijk
af te trekken prijzen per dag. Jongverkenners die 12 jaar worden op kamp vallen buiten
deze categorie.
De +12 jarigen krijgen ook een aangepast tarief dat onder de gemiddelde kampprijs voor
scouts en gidsen van district Herckenrode ligt. Dit zal € 112 bedragen. Uiteraard blijft
Sint-Martinus sociaal-bewust: gezinnen die het moeilijk hebben, kunnen op discrete
steun rekenen van de groep, bij monde van de groepsleiding. Voor ouders waarvan meer
dan één zoon (+12 jaar) bij onze scouts op kamp gaat, hebben wij besloten om een
korting toe te kennen voor de 2de en 3de zoon. Zo zal men voor de 2de zoon maar 80
procent van het verschuldigde bedrag (2de zoon betaalt € 89,6) moeten betalen en voor
de 3de zoon maar 60 procent van het verschuldigde bedrag (3de zoon betaalt € 67,2).

Hoe betalen?
Gelieve voor vrijdag 1 juli 2016 het kampgeld van uw zoon/zonen te storten op het
rekeningnummer BE55 7805 9292 5344 met vermelding: Kamp 2016 – voornaam –
naam – tak.
Bijvoorbeeld:
Vermelding
Kamp 2016 – Michieltje Vannoppen – KK (kapoen)
Kamp 2016 – Casje Vannoppen – JVK (-12 jaar)
Kamp 2016 – Djeffrey Vannoppen – JVK (+12 jaar)
Kamp 2016 – Djoffrey Vannoppen – VK (+12 jaar 2de zoon)
Kamp 2016 – Niels Vannoppen – JIN (+12 jaar 3de zoon)

Bedrag
€ 67
€ 124
€ 112
€ 89,6
€ 67,2

Voor de familie Vannoppen komt de kampprijs op € 459,8
Als er vragen of problemen zijn bij deze prijs kan u mij altijd contacteren.
(Kristof Vandikkelen 0473/42.42.24)

Bagage checklist
Waar en wanneer u de bagage moet leveren of ophalen kan u verder in het boekje
vinden!
Voor bij het vertrek
 Perfect uniform met scoutsdas !
 Identiteitskaart (afgeven aan de leiding bij vertrek)
 Indien nodig medicatie (afgeven aan de leiding bij vertrek met bijgevoegde uitleg)
 Klein rugzakje met lunchpakket
Wat steken we zoal in onze rugzak?
 Slaapgerief:
o Matje of luchtmatras (veldbedjes zijn NIET toegestaan vanaf de JVK)
o Slaapzak
o Eventueel een extra deken
 Eetgerief:
o Gamel
o Bestek (geen spork!)
o Beker
 Wasgerief:
o Handdoeken (zowel kleine als een grote zwemhanddoek)
o Washandjes
o Zeep
o Tandenborstel
o Tandpasta

 Kledij:
o Kousen (voldoende!!)
o Ondergoed (voldoende!!)
o T-shirts
o Shorts of korte broeken
o Lange broeken
o Pulls
 Zwemgerief:
o Zwemslip (er worden geen zwembroeken toegestaan in Waalse
zwembaden!)
o Badmuts
o Eventueel ook zwembandjes, een duikbril, …
 Schoeisel:
o Stapschoenen
o Sportschoenen
o Laarzen
o Waterschoenen of schoenen waarmee ze gemakkelijk in het water of in
een rivier kunnen wandelen
 Allerlei:
o 5 keukenhanddoeken
o Zaklamp
o Regenjas!!!!
o Enkele plastiek zakken
o Zakdoeken
o Schrijfgerief (pen, papier, omslag, postzegels)
o Strips (getekend! Én die door iedereen mogen gelezen worden)
Wat mag je zeker NIET meenemen?
o GSM, smartphone,…
o Draagbare spelcomputers
o Waardevolle voorwerpen, zoals horloges, juwelen, …
o Snoep
o Geld
o Dingen waarvan je weet dat ze niet mogen. Als je twijfelt of iets mag, laat
het dan al maar thuis…
Wat moeten de oudere takken ook nog meenemen?
o Perfect uniform !!
o Luchtmatras i.p.v. een veldbedje (dus geen veldbedje!)
o Reflectoren
o Kompas
o Zakmes (geen dolken)
o EHBO en plakgerief voor de fietsers
o …

Nog even een kleine aanvulling van de meeneemlijst:
 ALLE SPULLEN moeten GEMERKT zijn, zorg dus dat OVERAL je NAAM in
staat. Anders vindt niemand iets terug. Na enkele dagen kamp, lijken alle
T-shirts op elkaar. De berg verloren spullen achteraf spreekt voor zich!
 NIETS aan de BUITENKANT van de BAGAGE vastmaken. Als je iets er niet
in krijgt steek je dat in een aparte zak.
 Verpak ALLES in PLASTIEKEN ZAKKEN! Kwestie van het waterdicht te
houden
 Voor de klein mannen: probeer je BAGAGE SAMEN met mama en/of papa
TE MAKEN zodat je weet wat je meeneemt en waar alles zit. Eventueel
ook aparte zakjes met kleren voor de verschillende dagen voorzien bij de
kapoentjes.
 Reservekledij: voldoende en aangepast aan het weer

Bagage brengen
 Kapoenen Hollandsveld, 3de jaars JVK, VK en JIN brengen hun bagage op 9
juli tussen 16u en 18u naar de kanaalkom, want deze bagage gaat mee
met de vrachtwagens. JVK, VK en JIN laten hier ook hun fietsen
controleren door hun takleiding.
 Kapoenen Kiewit komen met hun ouders aan op kamp, dus nemen dan
hun bagage mee.
 De Welpen en de 1ste en 2de jaars JVK nemen hun bagage mee naar het
station op 18 juli (zorg er dus voor dat ze dit zelf kunnen dragen!!).

Bagage terughalen
 De bagage van Kapoenen Hollandsveld wordt op de bezoekdag terug mee
naar huis genomen.
 De bagage van de Welpen en de JVK kan worden opgehaald op 28 juli bij
aankomst aan het station.
 Op 1 augustus worden de VK en JIN verwacht om 13u om te helpen bij het
uitladen van de vrachtwagens.
 De bagage van Kapoenen Kiewit kan op 2 augustus tussen 17u en 18u
afgehaald worden aan de kanaalkom.

Verloren voorwerpen
De onvermijdelijke verloren voorwerpen kan je komen inkijken op zaterdag 2 augustus
tussen 17u en 18u aan de Kanaalkom. Ook op de opening van het volgende scoutsjaar zal
er nog een mogelijkheid voorzien worden om de verloren spullen terug te vinden.
Probeer verloren spullen echter zoveel mogelijk te vermijden door alles goed te merken.
De spullen die na september toch nog blijven liggen, worden onherroepelijk aan een
hulporganisatie geschonken.

Bezoekdag + barbecue
Elders in dit boekje vind je een duidelijke wegbeschrijving naar het kamp. We verwachten
jullie dan ook allemaal op donderdag 21 juli vanaf 12u00 (niet vroeger a.u.b.) voor onze
traditionele bezoekdag.
De BBQ (vergeet je eigen bestek en borden niet!) die door het oudercomité
georganiseerd wordt, gaat dan dadelijk van start. Informatie omtrent de inschrijving vind
je ook in dit boekje.
LET OP: We zouden het hoogst appreciëren indien jullie niet jullie eigen drank
meenemen. De drankverkoop op de bezoekdag is een belangrijke bron van inkomsten
om onze werking te kunnen financieren.
Na de lekkere BBQ kan je samen met je zoon het kampterrein eens bekijken. Er zal ook
een sketch zijn door de jin én de mogelijkheid om de omgeving te verkennen met door
ons aangeboden tochten! Pak dus zeker je stapschoenen mee! Na de eindformatie en
een fotomoment is de bezoekdag gedaan om 17u30 stipt.

Nuttige adressen en telefoonnummers
Adres eigenaar kampterrein:
Om een briefje te schrijven naar uw zoon:
Scouts Sint-Martinus den XIIde
Naam van uw zoon + Tak (KK, KHV, WK, WHV,JVK, VK of JIN)
Rue de Felenne 33
5575 Bourseigne-Neuve
Adres en telefoonnummer groepsleider:
Kristof Vandikkelen
Putvennestraat 37
3500 Hasselt
Tel: 011/23.52.25
GSM: 0473/42.42.24
(voor dringende gevallen tijdens kamp!)
Email: groepsleider@sint-martinus.be
Bij verdere vragen of opmerkingen mag u mij steeds contacteren!
Stevige linker en tot op de bezoekdag,
Kristof Vandikkelen
Geëngageerde Secretarisvogel

Overzicht vertrekuren
TAK

VERTREK

EINDE

VERVOER

KHV

16 juli
7u00
Station Hasselt

21 juli
12u00
Bezoekdag

Trein  Heen
Ouders  Terug

KK

21 juli
12u00
Bezoekdag

26 juli
Ouders  Heen
17u20
Trein  Terug
Station Hasselt

WK

18 juli
7u00
Station Hasselt

28 juli
Trein  Heen
17u20
Trein  Terug
Station Hasselt

WHV

18 juli
7u00
Station Hasselt

28 juli
Trein Heen
17u20
Trein  Terug
Station Hasselt

JVK
(1ste en 2de jaars)

18 juli
7u00
Station Hasselt

28 juli
Trein  Heen
17u20
Trein  Terug
Station Hasselt

JVK (3de jaars)

17 juli
7u00
Kanaalkom

28 juli
Fiets  Heen
17u20
Trein  Terug
Station Hasselt

VK

16 juli
8u00
Kanaalkom

28 juli
19u00
Kanaalkom

Fiets  Heen
Fiets  Terug

JIN

16 juli
7u00
Kanaalkom

28 juli
19u00
Kanaalkom

Fiets  Heen
Fiets  Terug

LEIDING

WELPEN

JVK

VK

JIN

Lange groene
broek
Beige hemd
Trui St.-Martinus
Leren riem
Das St-Martinus
Dasknoop

Korte groene
broek
Beige hemd
Trui St.-Martinus
Leren riem
Das St-Martinus
Dasknoop

Korte groene
broek
Beige hemd
Trui St.-Martinus
Leren riem
Das St-Martinus
Dasknoop

Lange groene
broek
Beige hemd
Trui St.-Martinus
Leren riem
Das St-Martinus
Dasknoop

Lange groene
broek
JIN-uniform
Trui St.-Martinus
Leren riem
Das St-Martinus
Dasknoop

WELPEN


Groepslintje St-Martinus

Takkenteken

Jaarkenteken

Lintje België/Europa

Int. Kenteken 4cm (Paarse

JVK-VK-JIN-LEIDING


Belofteteken

Limburgse Leeuw

Gidsstrepen – PL-strepen

Nesthoekje – Patrouillelintje
Lelie)

Het uniform kan men kopen in:
Open op: Woensdag tem vrijdag
(14u-18u)
Hopper Winkel Hasselt
Zaterdag
(10u-12u30 en 13u30-18u)
Kapermolenstraat 24
3500 Hasselt

011/22 42 42
Behalve de das en groepslintje: vraag deze aan uw leiding.
Na de opening op 19 september zullen er dassen, Sint-Martinus truien en groepslintjes verkocht
worden.

Beste ouders en scoutsvrienden,
Ook dit jaar zijn jullie van harte welkom op de kampbarbecue tijdens de
bezoekdag op 21 juli 2016.
Er is keuze uit twee menu’s:
MENU 1 : kip–kotelet–chipolata–groenten + taart = € 14
MENU 2 : kip – chipolata – groenten + taart = € 12
De inschrijving dient te gebeuren op het rekeningnummer
van het Oudercomité:
BE79 1430 9694 4733 en dit ten laatste op 14/07/2016
Gelieve bij inschrijving te vermelden :
NAAM+VOORNAAM+TAK+ …M1+…M2
OPGELET :
De scoutsjongens op het kamp zijn automatisch
ingeschreven.
Vergeet ook jullie eetgerief niet !!!! (bord, mes , vork, …)
Tot dan,
Scoutsgroeten van het oudercomité.

Voor u vertrekt een aantal richtlijnen:




De afstand naar het kampterrein van dit jaar is 168 km. Het is een rit van ongeveer
1 uur en 50 minuten.
Het is aan te raden dat u buiten deze wegbeschrijving ook best even een kaart of gps
bekijkt.
Vanaf het dorp Bourseigne-Neuve zal u wegplaatjes van Sint-Martinus vinden, die u
door de kleine straatjes loodsen.

Klaar om te vertrekken? Gordel aan en start:
1. Hasselt
Neem de E313 richting Luik.
Ongeveer 19 min.
2. Houd rechts aan bij het knooppunt Vottem en volg de borden E40/E42 richting
Ring/E25/Luxembourg/Bruxelles/Namur.
Ongeveer 3 min.
3. Houd links aan, rij door op E42 en volg de borden
A604/Liège/Luxembourg/Namur/Seraing/Aéroport Liège.
Ongeveer 27 min.
4. Volg de rechterrijstrook bij het knooppunt Daussoulx om de borden E411 richting
Luxembourg/Namur te volgen.
Ongeveer 24 min.
5. Neem afslag 22-Givet en voeg in op Bois des Tailles/N94 richting
Givet/Beauraing/Rochefort.
Ongeveer 2 min.
6. Sla rechtsaf naar Rue de Vignée/N911 richting Beauraing/Wanlin.
Ongeveer 4 min.

7. Sla linksaf naar Rue de Revogne richting Honnay.
Ongeveer 5 min.

8. Sla rechtsaf naar Rue de Wellin/Rue du Wellin/Rue Fretienne/N40.
Ongeveer 1 min.

9. Sla linksaf naar Rue de la Tannerie.
Ongeveer 1 min.

10. Sla linksaf naar Rue du Snaye richting Vonêche.
Ongeveer 1 min.

11. Sla linksaf naar Rue de Bouillon/N95.
Ongeveer 4 min.

12. Sla rechtsaf naar Rue de Vonêche. Deze weg gaat over in Rue Grande. Volg Rue
Grande doorheen het dorpje Vencimont. (Dit is de hoofdweg door het dorp.)
Ongeveer 4 min.

13. Sla rechtsaf naar Rue Grande richting Rienne/Bourseigne-Neuve-Vieille.
Ongeveer 300 m.

14. Sla rechtsaf naar Rue Grande richting Bourseigne-Neuve-Vieille.
Ongeveer 2 min.

15. Sla rechtsaf naar Rue du Tienne de Lune.
Ongeveer 4 min.

16. Sla rechtsaf naar Rue de Mallais.
Ongeveer 200m.

17. Sla linksaf naar Rue Mont l’Haye.
Ongeveer 300m.

18. Sla rechtsaf naar Chemin de Vireux.

Dit wegje volgt u 400 m en zo komt u op de parking terecht. Het kampterrein ligt 100 m
verder, daar kan de zoektocht naar uw zoon beginnen!

Kapoenen!! Snel, kijk! Wooww, we hebben een brief gekregen van de organisatoren van de
olympische spelen!

Beste kapoenen van Kiewit,
Onderzoekers zijn tot de ontdekking gekomen dat de kapoenen Kiewit tak al sinds 1942 de
sterkste tak van de scouts is. Wij zouden jullie daarom graag uitnodigen voor de Olypische
spelen van 2016 in de Ardennen. Daar kunnen jullie zich proberen te bewijzen als sterkste
tak door mee te doen aan het gewichtheffen. Wij nodigen jullie uit om op 26 juli naar de
Olypische spelen te komen die toevallig door gaan langs het kamp terrein van scouts SintMartinus.
Met vriendelijke groeten,
Het team dat voor de olypische spelen van 2016 in de ardennen zorgt voor het onderdeel
gewichtheffen voor coole kinderen van de scouts

Wohooooh, hebben jullie dat gelezen?! We mogen mee doen aan de olypische spelen op 26
juli! Zalig en dat is dan net de laatste dag van ons groot kamp. Zo kunnen we heel ons kamp
van 21 tot 26 juli hard trainen om de eerste plaats te bereiken bij het gewichtheffen. Mmmh
wat zouden we allemaal kunnen doen als goede training om sterker te worden op kamp?
-een kamp voor ons zelf bouwen zoo groot dat de rest al
jaloers wordt?
-’s avonds door het bos sluipen om snel en onzichtbaar te
worden?
-een hele dag niets doen buiten strips lezen?
-elke avond een groot vuur bouwen om de andere teams
bang te maken?
-met barbiepoppen spelen?
-samen in een tent slapen om echte mannen te worden?
-een forse wandeling van 2 dagen maken op zoek naar de
tovenaar zodat die ons misschien kan helpen met een
toverdrank?
-snoepjes eten?
-spiezen en een kookvuur maken om zelf worsten te kunnen
bakken om dikke spieren te kweken?

Wij hebben zoals ieder jaar per tak een verschillend soort kamp T-shirt. Het is
heel leuk om te zien dat de hele tak hetzelfde T-shirt heeft van dat jaar en dat
kamp. Om dit voor uw zoon te bestellen moet u 13 euro storten op BE17 0635
9619 9421 met als mededeling: Naam en maat (6jaar, 8jaar of 10jaar).
Wat moeten jullie zeker meenemen naar dit geweldig kamp?
• Sis-kaart (geef af aan leiding wanneer je aankomt).
• Geen geld of elektronische brol (buiten zaklamp...).
• Schrijfgerief en enveloppe met postzegel en adres reeds opgeschreven (voor
thuis, oma, tante,…).
• Strips die gemarkeerd zijn met naam en door iedereen gelezen mogen
worden.
• Zwemmuts, zwembroekje en handdoek in apart zakje.
• Alle kleding markeren.
• Kleding per dag in apart plastic zakje.
• Zakje voor vuile was.
• Bij aankomst slaapzak-hoesje/veldbed-hoesje aan slaapzak/veldbed
vastmaken.
• Medicatie met voldoende uitlegpapier.
• Indien snoep wordt meegenomen wordt dit verdeeld onder alle kapoenen.
• Kleine rugzak voor 2-daagse reeds gepakt.
• Zonnecrème
Altijd bereikbaar,
Stevige linker,
Jullie leiding
0483/58 43 35

Heeeeeeeeey kapoenen!!!!!
Het is bijna zover! Eindelijk! Het grote kamp!!!!!
De leukste scoutservaring van het jaar!! We slapen in een grote
legertent, we zingen rond het kampvuur, we gaan geweldige dingen doen
op onze tweedaagse, we eten heerlijke scoutsmaaltijden (in de grootste
legertent) en uiteraard gaan we heel veel in de bossen zitten! Veel
leukere bossen als bij ons aan het lokaal !
Het kampthema van dit jaar is ‘de olympische
spelen’! Het thema van de kapoenen is ‘de
discuswerper’! We gaan dit kamp dus alles
leren over discuswerpen en we gaan proberen
de geschiedenis achter het discuswerpen te
achterhalen.
We vertrekken zaterdag 16 juli en spreken dan
af voor de ingang van het station van Hasselt
om 07u00 stipt. Het kamp is spijtig genoeg
donderdag 21 juli al gedaan maar gelukkig is
het dan bezoekdag (hmmm barbecue ).

Ook dit jaar zijn er weer onze verplichte kamp t-shirts voor de
kapoenen. Deze kosten 13 euro. Gelieve dit bedrag te storten op het
rekeningnummer
BE 84 0017 2679 9959 met vermelding TSHIRT + Naam Kapoen

Informatie omtrent de bagage en de kosten etc. vindt u elders in dit
boekje. Indien u nog met vragen zou zitten, aarzel dan zeker niet om ons
te contacteren!
Een stevige linker en tot op kamp!
Jullie leiders,
Wouter Schreurs

Frederik Cressato

Thomas Swennen

GEGROET LEDEN VAN DE WELPEN GILDE,
In de grote vakantie vindt uiteraard groot kamp plaats, ahja en ook de
Olympische Spelen. En daar willen wij (jullie fantastisch mooie leiding) het met
jullie over hebben. ‘DE BEFAAMDE OLYMPISCHE SPELEN’.
Wat begon met een klein loopwedstrijdje rond de plaatstelijke griekse tempel,
die meer op Kiewit kerk leek, evolueerde al snel tot een grootse
sportmanifestatie (wow dat was sick een moeiljik woord).

Een van de eerste olympische sporten was BOOGSCHIETEEEUUUHHHH. En de
eerste winnaar was… ja ja zeg het maar, niet twijfelen, ja ja ja… Inderdaad
Robin Hood. Robin Hood schoot bij zijn eerste schot meteen recht in het kruis
van zijn aartsrivaal waardoor Robin Hood sowieso had gewonnen. HAHAHAHA
neee neee dat is niet waar. Robin Hood schoot meteen in de winkelhaak. Oei
nu zijn we voetbaltermen aan het gebruiken. We bedoelen natuurlijk RECHT IN
DE ROOS!

Na de Olympische Spelen werd Robin Hood bekend in Engeland. Hij hielp er
ondermeer de armen en vocht tegen het bewind van King Trix de eerste en zijn
vrouw queen Mystery girl.
MAAAAARRR, aan de dictatuur van King Trix is nooit een einde gekomen en tot op
de dag van vandaag regeert hij nog altijd Na Robin Hood heeft nooit iemand tegen
King Trix proberen te strijden. DUUSSSS leden van de welpen gilde.

WE WANT YOU!!
Dit jaar organiseren van 18 tot en met 28 juli de Olympische Spelen van
BOURSEIGNE – NEUVE!! Tijdens deze Spelen gaan jullie leren boogschieten als een
echte Robin Hood en strijden tegen het rijk en de dictatuur van King Trix!
Ook dit jaar kan elke welp met trots onze kamp T-shirt dragen. Deze kosten 13
euro. Gelieve dit bedrag te storten op het rekeningnummer
BE37 0635 8702 3928
met vermelding
TSHIRT + Naam Welp

Michiel Stinissen

Mathias Vandikkelen

Olivier Breemans

Jasper Dessers

Beweegelijk Smelleken

Fervente Kaketoe

Katoenstaart

Hardoen

Olympisch comité der Hollandsveld
Bourseigne-Neuve
08/05/2016

Beste atleet der Hollandse velden,
bij deze hebben wij, het sportief comité en
eveneens de jury, het genoegen u te mogen meedelen dat u met glans geslaagd
bent voor de voorselecties van de olympische zomerspelen van 2016. Het is een
eer jullie te mogen verwelkomen op onze 28ste editie van ’s werelds grootste
sportevenement. U bent geselecteerd voor het onderdeel ‘ moderne vijfkamp’.
Gedurende 10 dagen wordt jullie fysieke en mentale weerbaarheid getest en
zullen wij, de jury van de olympische zomerspelen, iedereen nauwlettend in de
gaten houden. Na een intern overleg zullen we dan de beste vijfkamper
nomineren en deze gaat naar huis met de oooh zo begeerde gouden medaille. 18
juli zal de start zijn van dit sportief avontuur en de 28ste zal de naam bekent zijn
van hij die de geschiedenisboeken in duikt als beste vijfkamper van Welpen
Hollandsveld.
Nu wat houdt de moderne vijfkamp ook alweer precies in? De naam verklapt
natuurlijk al heel wat: de moderne vijfkamp bestaat u vijf verschillende
disciplines. Naast zwemmen, schermen en hardlopen moeten jullie ook
beschikken over een uitstekende vaste hand tijdens de schietproeven en mogen
jullie helemaal geen schrik hebben tijdens het paardrijden. Voor elk onderdeel
zullen we jullie punten geven en diegene die het meest uitblinkt in elke sport,
krijgt de meeste punten.

Maar wat zou het nog adembenemender kunnen maken om dit alles te doen?
Publiek natuurlijk! En juist daarom mogen jullie je familie, broers en zussen,
tantes en nonkels,… uitnodigen om mee te supporteren op onze bezoekdag op
21 juli. Alle info omtrent de wegbeschrijving en inschrijvingen voor de
barbecue vinden jullie elders in dit boekje! Vergeet zeker niet om een
klaptafeltje, stoel, eigen bord en bestek mee te nemen.

We geven je ook nog even een lijstje met enkele benodigdheden die een
Olympiër zeker niet vergeten mag. De rest van het sportassortiment staat bij de
praktische info in het begin.
-

Verkleedkleren: thema Moderne vijfkamp
Een rugzak voor op 2/3-daagse ( hier past je slaapzak, matje en paard in)
Dun matje voor op 2/3 daagse
Wandelschoenen
Zonnecrème
Schrijfgerief en enveloppe met postzegel en adres reeds opgeschreven
Een goede regenjas
Warme slaapzak
Perfect uniform
Witte T-shirt die vuil mag worden

Daarnaast zijn hier wat tips om jullie verblijf wat aangenamer te maken.
-

Maak je rugzak samen met mama of papa
Steek alles appart in (plastieke) zakjes, evt. setjes per dag
Neem niet te veel in het begin mee (op bezoekdag bijleveren)
Voorzie al je kleren en strips van een naam
Zorg dat je je rugzak zelf kan dragen
Neem geen geld/smartphone/tablet mee
Snoep is zoiezo niet goed voor een sporter dus ook dit laten we thuis
Neem een zakje mee voor de vuile was

Om al de deelnemers van de Moderne vijfkamp goed te kunnen onderscheiden
van de rest zijn er sporttenues te koop. Dit bestaat uit een T-shirt, speciaal voor
de welpen van Hollandsveld. Dit is onderdeel van het perfect uniform op kamp
dus gelieve allen eentje te bestellen.
Hoe? Door voor 20 juni 13 euro te storten op het rekeningnummer BE45 0635
8942 5989 met als vermelding Naam + Maat.
Bv.: ‘Djoffrey Vannoppen XL’

Dan hopen wij namens heel het sportief comité jullie te mogen verwelkomen op
ons 10 dagen durend avontuur. En denkt hieraan, deelnemen is altijd
belangrijker dan winnen. Op kamp gaat het natuurlijk alleen maar om plezier
maken en te ravotten in de Ardeense bossen! Alle info omtrent inschrijvingen
vinden jullie elders in dit boekje. Aarzel vooral niet om vragen te stellen, u kan
steeds contact opnemen met Daan Dessers via mail, telefoon,…

Met sportieve groeten,
Zeger Kenis: 2 x gouden medaille winnaar badminton
(2010, 2011)
Cas bartholomevis: 1x zilveren medaille winnaar
gymnastiek op de trampoline ( 2008) en 1x bronzen
medaille winnaar synchroonzwemmen in zijn eentje
(2010)
Daan Dessers: drievoudig winnaar volleybal (2009, 2011, 2013), 1x zilveren
medaille ponyrijden dressuur (2010) en 1x bronzen medaille schoonspringen
(2007)

Rio de Janeiro (ˈʁi.u dʒi ʒaˈnejɾu zoals de Portugezen het uitspreken), São
Sebastião do Rio de Janeiro of kortweg Rio is een Braziliaanse gemeente en
de hoofdstad van de gelijknamige deelstaat in het zuidoosten van het land.
De stad ligt aan een zeer grote baai (dat is zo een inham in een stuk land),
de Baai van ‘Guanabara’, en was tot 1960 de hoofdstad van Brazilië! Het is
met meer dan zes miljoen inwoners (dit is 2000 keer zoveel als
Wimmertingen!) de tweede grootste stad van het land.
Rio staat bekend als de stad van de samba en de bossanova en is beroemd
om zijn drukbezochte stranden, zoals Copacabana en Ipanema, het
reusachtige standbeeld Christus de Verlosser (zoals jullie hierboven op de
foto zien), dat staat op de 710 meter hoge Corcovadoberg. De
Suikerbroodberg met zijn kabelbaan en het uitbundige gevierde carnaval
zijn de beroemdste trekpleisters in de stad waar we misschien wel op
driedaagse voorbijkomen.
Een deel van de stad staat sinds 2012 op de Werelderfgoedlijst van de
UNESCO onder de titel Rio de Janeiro: Cariocalandschappen tussen de
bergen en de zee. De stad is de thuishaven van vier voetbalclubs die op het
hoogste niveau uitkomen. Het Maracanã is een van de grootste
voetbalstadions ter wereld.
Rio is ook bekend vanwege de vele sloppenwijken, favela's genaamd, waar
veel criminaliteit heerst. In de favela's strijden het leger, de politie,
drugsbendes en doodseskaders om de macht.

Ons kamp zal zich dan ook afspelen in het Rio de Janeiro van Wallonië
namelijk Bourseigne-Neuve! Aangezien deze stad zoveel te bieden heeft op
vlak van cultuur, eten en amusement is het dan ook geen wonder dat
uitgerekend deze stad de Olympische zomerspelen van 2016 mag
organiseren. Braziliaanse danseressen, inrekenen van gevaarlijke maffia
bendes en authentieke maaltijden staan dan ook vast en zeker op het menu
tijdens deze olympische spelen in het Rio van Wallonië.
De verre reis naar de spelen in Bourseigne-Neuve zal plaatsvinden van 18
tot 28 juli. Deze zal begeleid worden door NMBS Airlines ( meer informatie
over vertrek- en aankomsturen vinden jullie vooraan terug in het boekje).
Aangezien het BOIC (die mannen die de spelen organiseren) ons vroegen
om al enkele atleten vroeger af te vaardigen zullen we met de derdejaars
op 17 juli met de fiets vertrekken.
Aangezien we tickets naar de spelen zo vroeg mogelijk willen bestellen,
vragen we om allemaal voor 1 juli in te schrijven. Ons team van
specialisten, dietisten en sportcoaches heeft voldoende tijd nodig om de
Olympische eetschema’s en wedstrijdschema’s op te stellen. Vooraan in het
boekje vind je meer informatie omtrent de betaling.
Wat mogen jullie zeker niet vergeten zodat er niemand kan afgekeurd
worden bij aankomst?
- Een witte T-shirt
- Perfect uniform
- Braziliaanse verkleedkleren
- Culinair hoogstaande Braziliaanse recepten
- Iedere derdejaars neemt een wekker mee (ochtend stond heeft goud in
de mond bij een sporter)
- Pen en papier
- Alles wat een scout nodig heeft (vooraan in het boekje vind je een lijst
terug)
- Maak de rugzak niet te zwaar, er kan immers op bezoekdag veel vuile was
naar huis en propere daar blijven.
Ten slotte nog een woordje voor de derdejaars.
Zoals jullie al eerder hebben vernomen vertrekken we naar aloude jaarlijkse
traditie met de derdejaars een dag vroeger op kamp met de fiets. Deze
unieke ervaring zal zijn onder begeleiding van de jvk leiding die met jullie
zullen mee fietsen.

Je kiest uiteraard zelf waarmee je fietst, maar dit moet in orde zijn. Een
degelijke fiets is dus geen overbodige luxe. De fiets dient ook perfect
reglementair in orde te zijn, je kan niet vertrekken indien dit niet het geval
is (voorlicht, achterlicht, gesmeerde ketting, werkende remmen,…). Helaas
zijn elektrische fietsen van de moeke of bomma verboden. De fietsen
worden gecontroleerd bij het brengen van de bagage.
De fietsen dienen met bezoekdag terug mee naar huis te worden genomen
aangezien we met de trein terugkomen samen met de andere
jongverkenners.
TE ONTHOUDEN
9 juli tussen 16h en 18h: Bagage 3e jaars brengen naar kanaalkom en fiets
laten controleren.
17 juli: om 7u afspraak aan de kanaalkom met de fiets.
21 juli: fietsen mee terugnemen op bezoekdag.
28 juli: aankomst met de trein aan station Hasselt (vermelding in
kampboekje).
NIET TE VERGETEN:
 Scoutsdas (geen uniform, dat zit in jullie bagage die met de camion naar
het kamp gaat)
 Comfortabele fietskledij + regenjas (aangepast aan het weer, eventueel
fietsbroek)
 Fietshelm + fluo vestje (verplicht)
 Identiteitskaart
 Fiets die in orde is
 Fiets-repareermateriaal (reservebinnenband die past)
 Lunchpakket voor ’s middags en ’s avonds
 1.5L water, de leiding voorziet extra drinken onderweg
 Enkele koeken voor tussendoor
 Oefening baart kunst, al eens een goede tocht gaan fietsen te
voorbereiding raden we ten stelligste aan.
Het belooft weer een schitterend kamp te worden en we verwachten dan
ook dat iedere jongverkenner meekomt. Dit is uiteraard dé allerleukste
activiteit van het het scoutsjaar. Bij vragen of onduidelijkheden zijn wij
steeds bereikbaar via jvk@sint-martinus.be.
Op naar de gouden medaille!
Doordrijvende
Seriema
0495/380.642

Goedgemutste
Cavia
0473/114.617

Kwieke
streepmuis
0498/577.541

Toegewijde
Mier
0487/454.984

Yuuw Verkenners,
Ook dit jaar vertrekken we weer naar Wallonenland om 10 dagen te genieten van de prachtige
ongerepte Waalse natuur. We vertoeven dit jaar in Bourseigne-Neuve, vlak tegen de Franse
grens aan. Het jaarthema luidt als volgt: 'De Olympische Spelen van Bourseigne-Neuve'.
Ik hoor jullie al denken: 'hel nee, ik ga mijn driedaagse niet uitjoggen, ik ga ook niet
worstelen met Jarne en ik ga zeker geen 200 meter hordelopen met Carlito in mijn team'. En
gelijk hebben jullie. Daarom gaan wij ons met de verkenners meer verdiepen in de oude
Griekse Olympische Spelen, waar heel het concept ontstaan is. Denk maar aan de berg 'De
Olympia', waar vroeger tal van Grieken samen kwamen om te bowlen, squashen of muur te
klimmen. Of denk maar aan 'De
Olympische Vlam'. De prijs die vroeger
gegeven werd aan de mooiste
vrouwelijke atlete. Al bij al, hebben we
het hier over een thema dat teruggrijpt
naar de fundering van sport, spel en
plezier en daarmee een thema waar we
op ons verkennerkamp tal van geniale
richtingen mee kunnen uitgaan!
Nu volgt nog wat BELANGRIJKE informatie omtrent het kamp. We vertrekken zaterdag 16
juli om 8u 's ochtends aan onze lokalen aan de Kanaalkom. Een dag vroeger dan normaal om
slapende Verkenners op de fiets te vermijden. We komen donderdag 28 juli terug aan om 19u
aan de Kanaalkom. Betaal allemaal zo snel mogelijk het kampgeld (zie begin boekje).
Wat neem je 16 juli mee?
-

Een fiets die in orde is: lichten, remmen, reservefietsband, plakmateriaal, etc. + een
fietshelm en fluovestje (verplicht!)
Lunchpakket voor onderweg + veel water
Een slaapzak, die heb je diezelfde avond nog nodig
Alle andere bagage moet op een ander tijdstip afgeleverd worden. Informatie hierover
staat in het begin van het boekje, alsook een lijst van spullen die je moet meepakken.

Jullie weten hoe je ons moet bereiken indien je nog met vragen zit. Tot op kamp!
Stevige linker, Jef, Arno, Joost en Tim

Juni, 2016. Een zekere M.P. uit H. studeert af met Hoogste Onderscheiding als Communication
Engineer aan de UGent – het finaliseren van zijn thesis wordt, wegens uitzonderlijke inzet
doorheen het jaar, prompt tot ‘bijzaak’ gebombardeerd. Apple, Facebook, Bakkerij Koelen;
allen staan ze in de rij om deze excentrieke jongeman voor hun kar te spannen. Maar M.P.
slaat hun aanbod af en kiest resoluut voor een leiderspositie binnen het Olympisch Comité
voor Toevoeging en Verwijdering der Sportdisciplines – ook wel het OCTVS, of Octus. In zijn
eerste week drukt hij reeds zijn controversiële stempel op het Olympische beleid: zowel
volleybal en handbal worden geëxcommuniceerd – want wie kent er uiteindelijk het verschil?
– en vervangen door solo synchroonzwemmen en diepzeeknikkeren, tot groot genoegen van
befaamde waterrat B.G., zoon van het Theatercafé. De meest spraakmakende toevoeging aan
het Olympisch project blijkt echter de 100 METER FREESTYLE ZEILEN, niet tot de zin van de
TRIXIE (de Trage Raad voor Irritante en Xenomorfe Ideologische Enervaties) die M.P.
onsuccesvol tot persona non grata tracht te verklaren. En zo geschiedt: alle ogen zijn tijdens
de Olympische Zomerspelen té Bourseigne-Neuve gericht op de 10 deelnemers van de nieuwe
discipline 100 meter Freestyle Zeilen.
DE SPELREGELS:
De regels zijn simpel. De deelnemers nemen afzonderlijk plaats in hun zeilboten en hebben
een afstand van 100 meter die ze moeten doorkruisen. Bedoeling is om zoveel mogelijk tricks
uit te voeren, en dit binnen de 3 minuten. De deelnemers worden vervolgens gequoteerd op
hun shtijl, hun présence en hun swag. De deelnemers met de meeste punten haalt bijgevolg
de eerste Olympische medailles voor de 100 meter Freestyle Zeilen binnen.
DE DEELNEMERS:
C. Adler, Duitsland
W. Lamotte, Frankrijk
G. Clås, Denemarken

T. Schøls, Zweden
D. Schrèrūs, Roemenië
W. Blokkenbeer, Nederland
B. Gom-Gom, Suriname

B. Vanwyck, Verenigde Staten
L. Samir, Marokko
L. Bob, Nieuw-Zeeland

DE JURY:
Om alles in goede banen te leiden tijdens de eerste editie van het Olympisch Freestyle Zeilen
zetelt voorzitter van het Octus, M.P., dit jaar zelf in de jury. Dit doet hij samen met G.
Poludniak, directeur van het Europees Kampioenschap Pyromanie. Deze knul, die zijn Poolse
roots gezwind inwisselde voor een vaste stek aan de Hasseltse Kanaalkom, beoordeelt de
deelnemers en houdt mee een oogje in het zeil1. Samen vormen ze een overwoestbaar duo,
kritisch en ambitieus, met hoge verwachtingen van hun deelnemers.
DE MASCOTTE:
Geert.
1

Oogje in het ZEIL. 100 meter Freestyle ZEILen. Snapt ge?

DE PRAKTISCHE INFO:
Zoals de deelnemers reeds weten trekken zij een dag vroeger dan de andere atleten naar de
Olympische Spelen te Bourseigne-Neuve. Zij verzamelen op 16 juli om 7u aan de Hasseltse
Kanaalkom en fietsen van daaruit richting de Waalse Ardennen. Enkele belangrijke punten:






Bagage wordt op tijd binnengebracht (zie vooraan boekje). Hierin zit het uniform – das
volstaat op de fietstocht – en ALLE benodigdheden voor Bonte Avond
Slaapzak meenemen op de fietstocht
Fiets is in perfecte Olympische staat (genoeg reservebanden, pomp, licht, helm (!) en
plakmateriaal)
Jullie bepalen zelf jullie route voor de eerste dag (tip 1: volg de Maas) en hoe ver jullie
willen fietsen (tip 2: zover mogelijk)
Slaapplaats fixen jullie zelf en geven jullie op een deftig uur door aan de leiding (Gert
én Michiel)

Houd Facebook in de gaten voor de gezamenlijke voorbereiding van het kamp. Ga in de zomer
fijn samenzitten voor Bonte en zie dat het een legendarische editie wordt. Dieter, voor domme
vragen wendt ge u tot uw mede-jinners, níet tot de leiding. Dank bij voorbaat2.
DE GROETEN:
Bon, veel groeten he. Doe dat goed met de examens en gedraag u.

STEVIGE LINKER:
Michiel Philippaerts
Fiere Serval

2

3 km hoogspanning per domme vraag. Geldt voor ALLE jinners.
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Kristof Vandikkelen
Pieterjan Schols
Jasper Verhoeven
Pieterjan Schols
Guido Appeltans
Luc Lesire
Arthur Claes
Bruno Aumann
Jasper Verhoeven
Senne Mercken
Jef Breemans
Dries Dewez
Umar Dzeitov
Wouter Schreurs
Frederik Cressato
Thomas Swennen
Michiel Stinissen
Olivier Breemans
Jasper Dessers
Mathias Vandikkelen
Daan Dessers
Cas Bartholomevis
Toon Bielen
Zeger Kenis
Arne Hermans
Jörne Kippers
Pieterjan Schols
Tom Verbeek
Tim Dessers
Arno Cressato
Jef Lambrechts
Joost Van der biesen
Michiel Philippaerts
Gert Poludniak

Geëngageerde Secretarisvogel
Toegewijde Mier
Verantwoordelijke Kemphaan
Toegewijde Mier
Levendige Das
Opgetogen Oerang-Oetang
Wrevelige Kongoni
Verantwoordelijke Kemphaan
Schalkse Stokstaart
Winterkoninkje
Panda
Theatrale Wolf
Gezapig Stekelvarken
Moeriki
Mustang
Beweeglijk Smelleken
Katoenstaart
Hardoen
Fervente Kaketoe
Onbezweken Phoca
Spreeuw
Danta
Luchthartige Wallabie
Doordrijvende Seriema
Kwieke Streepmuis
Toegewijde Mier
Goedgemutste Cavia
Rechtschapen Spitssnuitdolfijn
Verstrooide Vos
Keuvelende Koala
Gezellige Coscoroba
Fiere Serval
Coulante Klipdas

Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Vlindersstraat 36, 3500 Hasselt
Maastrichtersteenweg 100, 3500 Hasselt
Gebanne Groezenstraat 65, 3500 Hasselt
Reuvoortweg 24, 3520 Zonhoven
Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt
Vijversstraat 41, 3500 Hasselt
Nachtegalenstraat 15, 3520 Zonhoven
Berkenlaan 57, 3500 Hasselt
Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen
Rapertingenstraat 102, 3500 Hasselt
Eendrachtlaan 12, 3500 Hasselt
De Drij Dreven 235, 3520 Zonhoven
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Teschlaan 18, 3500 Hasselt
Kroonwinningstraat 49, 3500 Hasselt
Paalsteenstraat 165, 3500 Hasselt
Putvennestraat 80, 3500 Hasselt
Heuveneindeweg 23, 3520 Zonhoven
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Nobellaan 8, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen
Gebanne Groezenstraat 83 A, 3500 Hasselt
Nieuwstraat 103, 3511 Kuringen
Eendrachtlaan 44, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 49, 3511 Kuringen

0473/424.224
0487/454.984
0486/389.891
0487/454.984
011/22.78.50
0477/212.157
0484/815.115
0495/802.091
0486/389.891
0483/584.335
0474/243.149
0496/922.902
0495/831.559
0496/347.360
0492/789.704
0499/283.020
0471/622.414
0493/743.919
0473/487.247
0472/999.556
0477/042.166
0474/097.707
0478/035.341
0497/539.400
0495/380.642
0498/577.541
0487/454.984
0473/114.617
0472/446.145
0470/018.328
0493/667.447
0479/095.099
0494/542.865
0485/611.391

