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Fietskamp 
Zeescouts de Schorre



Beste verkenners en ouders, 
 
We zouden jullie graag vertellen dat we de komende twee weken 
 rondreizen met de fiets. Zoals veel mensen ons reeds voor deden.
Neem maar een voorbeeld aan Rick Creemers. Met de wind in onze
haren, doorheen Mexico, naar Brazilië, Canada… Mooie gebruinde
huid, zicht op de natuur. Hadden we die mogelijkheid maar om jullie
mee te nemen op zo’n gigantisch groot avontuur! Om jullie warm te
maken voor deze manier van reizen, nemen we jullie mee in de
voetsporen van Nick Creemers. Of zeg ik beter: bandensporen. Haal
je paard maar van stal, smeer die kuiten in. Deze zomer gaan we
nieuwe gebieden op een hele andere manier leren kennen: namelijk
van op de fiets!
 
Ons kampthema dit jaar is overduidelijk: De Ronde. Opgelet, niet De
Ronde van Vlaanderen, Frankrijk of Italië. Waar we wel heen gaan
zullen we nog niet verklappen, dat ontdek je onderweg. Wij dopen het
kamp tot de Ronde van De Schorre (ja, daar komen ook leiderstruien
aan te pas).
 
Katlijn, Sofie en Heleen zullen mee rijden in het peloton. In de
reservewagen vinden we Maarten en Katrijn terug. Zij zorgen van tijd
tot stond voor een mueslireep en wat sportdrank. En of course, elke
avond spaghetti. 
 
Jullie leiding is er al klaar voor, hopelijk jullie ook! 
 
Katlijn, Sofie en Heleen



FIETSKAMP
 Waarom een fietskamp? 
We verstaan dat je je afvraagt waarom we op een fietskamp gaan, aangezien
we een Zeescouts zijn. Naast het feit dat we graag wat afwisseling hebben in
onze kampen, hebben we nog enkele redenen: We kunnen vertrekken en
stoppen wanneer we dat zelf willen, we zijn vrij. We zullen continu buiten zijn in
de natuur. Van op de fiets zal je veel meer, en andere dingen zien dan
bijvoorbeeld van  op een boot (water, water en nog es water) of wanneer je aan
het wandelen bent. Je zal een conditie krijgen om U tegen te zeggen. We zullen
ook op plaatsen komen die je anders misschien nooit kan bereiken. Daarnaast
is fietsen ook een hele milieuvriendelijke manier van reizen! Het wekt
sympathie op bij de lokale bewoners, waardoor we ook gemakkelijk kunnen
overnachten onderweg. En als laatste hebben we ook nog het voordeel dat je
met iedereen eens kan babbelen, we fietsen allemaal in grote groep, en zo kan
je iedereen (nog) beter leren kennen. 
 
ZEILEN
Fietsen, allemaal  goed en wel. Maar we zijn ook nog steeds een Zeescouts, en
luieren nog graag eens op een bootje. Daarom zullen we op plaats X even halt
houden. Zo kunnen we enkele dagen uit rusten en een zeiltje (of drie?) te
placeren. Op die manier is het kamp ook een beetje in evenwicht voor de leden
die juist niet of juist supergraag zeilen/fietsen. We hebben geprobeerd de
middenweg te zoeken, zodat het voor iedereen een leuk kamp is én eens een
nieuwe ervaring!
 
ROUTE
Over onze route willen we nog niet heel veel kwijt. Wat we wel kunnen zeggen
is dat we starten en aankomen in België. Specifieker nog, aan het lokaal. We
zullen wel naar het buitenland reizen, maar niet verder dan een buurland. We
zullen natuurlijk niet elke dag op de fiets zitten, dat kunnen onze billen niet aan.
Er zal op tijd en stond een rustpauze ingelast worden, eens een terrasje doen
of een stadje bezoeken. We hebben ook nog onze tweedaagse en de dagen
dat we zullen zeilen. Geen paniek dus!



LA BICICLETA
Het is belangrijk dat je een goeie fiets hebt. Zorg dus dat je er al eens mee
gereden hebt voor dat we op kamp vertrekken! Controleer je banden, zijn ze
nog in goeie staat? Eventueel eens opnieuw oppompen. Je kan ook je
fietsketting eens smeren met bijvoorbeeld WD40 (levenswijsheid 4). Kijk zeker
na of je remmen werken! Zorg er ook voor dat je fiets lichtjes heeft, normaal
zullen we nooit in het donker nog aan het fietsen zijn, maar better safe than
sorry. En als laatste: een slot. Het liefst van al zouden we hebben dat iedereen
een cijferslot mee heeft, zo kan niemand z’n sleuteltje kwijt geraken. Als dit
geknutsel aan je fiets niets voor jou is, kan je je fiets natuurlijk ook droppen bij
de fietsenmaker. Maar wees voorbereid, op kamp zal je zelf moeten je fiets
repareren!
 
In het kader van veiligheid vragen we ook dat alle verkenners een fluojas en
helm mee hebben. We zullen hen vragen om zeker in de drukke gebieden waar
we fietsen hun fluojas en helm aan te doen. Als we in de velden fietsen zullen
we hierin wat losser zijn. We zijn ons er van bewust dat een fluojas en helm niet
meteen het coolste is voor een 16-jarige, maar veiligheid gaat voor.



WAT HEBBEN JULLIE ALLEMAAL NODIG?
Alles wat je mee hebt moet in die rugzak passen, behalve je tent. Er is dus maar plaats
voor één rugzak per persoon. 
Kleren:
-          Uniform!!! (T-shirt, sjaaltje, hemd)
-          T-shirts
-          Topjes
-          Dunne + dikkere trui
-          Lange + korte broek, shortjes, rokjes
-          Ondergoed, sokken, beha’s 
Wasgerief:  (Delen = plaats besparen)
-          Handdoek
-          Douchegel + shampoo
-          Bamboobrush
-          Tandpasta 
-          Tampons + maandverbanden voor de meisjes
Slaapgerief:
-          Slaapzak 
-          Matje 
-          Tent (afspreken met de rest van de groep)
-          Pyjama 
Schoenen:
-          Sandalen
-          Toeschoenen
-          Wandelschoenen 
Zonnegrief: 
-          Zonnecrème
-          Petje 
-          Bikini/zwembroek 
-          Aftersun 
Specifiek materiaal:
-          Je fiets (fietszakken zijn handig)
-          Een fluo-jas
-          Fietshelm 
-          Wie een handpompje heeft kan dat ook altijd meedoen, wij kijken zeker voor een
grote fietspomp
-          Regenjas + regenbroek 
-          Fietslichtjes 
-          Drinkfles 
-          Een fietsslot: het liefst met cijfers!



WAT HEBBEN JULLIE ALLEMAAL NODIG?
-          Je reservesleutel van je fiets, deze geef je af bij het vertrek van het kamp, en krijg je
terug bij aankomst aan het lokaal
Andere: 
-          Twee keukenhanddoeken 
-          Zaklamp! 
-          Eigen medicatie 
-          Goed humeur + sterke kuiten
-          Klein rugzakje voor op de fiets 
Eventueel extra materiaal
-          Fietsbroekje/fietstruitje 
-          Wasproduct om kledij onderweg te wassen
 
Opgelet: De leiding zal de ouders aan het thuisfront op tijd en stond op de hoogte houden
over het kamp. Voor wie toch gsm’s en alle andere vormen van elektronica mee wilt
nemen, doet dit op eigen verantwoordelijkheid. (+ wie snoepen mee neemt, ’t is om te
delen!)



PRAKTISCHE INFORMATIE
Hopelijk kunnen we vertrekken met de zon op ons gezicht, maar wij kunnen
niets beloven. Hoe dan ook, vertrekken doen we sowieso!
 
BAGAGE
We zouden willen vragen om jullie bagage op woensdag 3 juli tussen 14 uur en
17 uur naar het lokaal te brengen. Zo kunnen wij ’s avonds de camionette al
inladen en staat deze klaar om ’s ochtends te vertrekken. 
 
VERTREK
We verzamelen om 10 uur aan het lokaal op donderdag 4 juli 2019. Je
trekrugzak zal al in de camionette zitten. Het enige wat je nodig hebt om die
dag te vertrekken is het volgende: je fiets met alle daarbij horende
benodigdheden, een kleine rugzak met daarin je lunchpakket, een fles water,
een extra trui, regenkledij, zonnecrème, een petje en je zonnebril. Wie
fietszakken op z’n fiets heeft kan dat ook z’n rugzakje daarin steken.
 
AANKOMST
Op donderdag 18 juli 2019 komen we aan het lokaal in de Gouwelozestraat 56
aan. Hoe laat dat zal zijn kunnen wij nu nog niet voorspellen. Hiervan zullen
jullie zeker op de hoogte gehouden worden door de leiding. 



KAMPPRIJS
Gelieve 220 euro te storten op BE50 1430 8536 1418, met hierbij de
vermelding NAAM + ZOMERKAMP, dit voor 25 juni 2019.
Moest het een probleem zijn om dit bedrag in één keer te betalen, kan er ook in
schijven afbetaald worden. Dit kan altijd besproken worden met Sofie op een
discrete manier, spreek haar of iemand anders van de leiding hier zeker voor
aan, dan kan er een oplossing gevonden worden. 
Binnen de kampprijs zit alles inbegrepen: eten, materiaal, transport,
ontspanning, terrasjes,... We raden toch aan om nog wat extra zakgeld mee te
geven. Dit hoeft zeker niet meer te zijn dan 50 euro. 
 
TOESTEMMING BUITENLAND
Omdat we naar het buitenland op kamp gaan hebben wij voor minderjarigen
toestemming nodig van jullie. Het document hiervoor kan je krijgen op het
stadhuis of via het digitaal loket op volgende website:
http://digitaalloket.oostende.be/eloketdetail.aspx?id=26 
Eens ingevuld moet dit aan de leiding bezorgd worden op de dag van ons
vertrek.



CONTACT LEIDING
 

We zullen ouderavonden inplannen, waarbij we met de leiding bij
jullie thuis op bezoek komen om het kamp uit te leggen en jullie

vragen te beantwoorden. Moesten er nadien nog vragen zijn over
het kamp kan je ons altijd aanspreken of Sofie contacteren.

We zullen tijdens jullie tijdens het kamp proberen op de hoogte te
houden via de Facebookgroep. De leiding zal bereikbaar zijn via
GSM, gelieve ons enkel te bellen in nood. Aangezien de leiding

continu mee op de fiets zal zitten met de gasten, kan het zijn dat
je ons niet altijd even snel te pakken krijgt. Daarom geven we ook

graag de GSM-nummers van de foeriers mee. 
 

Sofie: 00 32 474 26 92 16
Katlijn: 00 32 476 02 88 10
Heleen: 00 32 478 09 54 18

 
Maarten: 00 32 489 16 12 45
Katrijn: 00 32 476 82 76 16


