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Voorwoord 

beste scheepsmakkers 

Hopelijk zien jullie het langverwachte kamp evenveel zitten als ons. Na bijna 2 atypische 

scoutsjaren kunnen we eindelijk terug met z’n allen 10 dagen samen zijn en corona even 

vergeten.       Het kamp zal zalig worden. Eerst komen de examens van jullie, en van ons ook. 

Jullie leiding wenst jullie megaaaaa veel succes en duimen voor goede resultaten. 

Het kamp zelf wordt een tentenkamp. Wat dus wilt zeggen dat we bijna constant buiten zijn 

, binnen zijn is in de tent. Voor onze eerste jaars kan dit wel spannend aanvoelen, maar wij 

als leiding garanderen dat dit echt suuuper tof is! Voor 2-daagse moeten jullie een 

trekrugzak meehebben, smeer jullie kuiten al maar in want dit zijn geen 5 km tochten.       

Samen zullen we er een spetterende ervaring van maken zodat jullie dit kamp voor altijd 

zullen onthouden!  

Ps: dit jaar gaan we volledig back to basics op een veld in de Ardennen/Luxemburg 

Thema leger 

Op een soldatenkamp doe je soldatendingen. Maar wat doen soldaten nu de hele dag? Ze 

marcheren, zorgen voor hun conditie, ze leren schieten en parachutespringen, ze proberen 

de vijand te verslaan, ze helpen hun medesoldaten, en ze kunnen goed voor zichzelf zorgen. 

Dit zijn maar enkele zaken die jullie op dit legerkamp zullen doen. Onthou de vijand ligt altijd 

op de loer, niks blijft onopgemerkt. Oefenen alvast op jullie sluip en aanval ‘skills’ we 

verwachten jullie. 

Neem zeker kledij mee in thema!!  
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Vertrek en aankomst 

Het kamp gaan door van dinsdag 6 juli tot en met donderdag 15 juli 

 

Zaterdag 6juli 2021:  We verwachten de scheepsmakker(s) tussen 11u-12u op volgend adres  

- De leiding zal jullie opwachten op dit adres, het is niet de bedoeling dat jullie met de 

auto richting het terrein rijden, de leiding zal jullie de weg tonen. 

- Op het adres is er ook weinig tot geen parkeer mogelijkheid gelieve hier rekening 

mee te houden en de wagen ev. in een andere straat te parkeren. 

- Hou rekening met ev. File/drukte op de baan 

 

Donderdag 15 juli 2021: we nemen allemaal samen de trein vanuit Carlsbourg richting 

Oostende. Jullie kunnen jullie fantastische scheepsmakker(s) terug ophalen aan het lokaal 

waar we een laatste kreet zullen doen om het kamp mooi af te sluiten en zo de vakantie 

verder in te zetten. (exacte uur wordt dan meegedeeld, reken op de avond) 
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Hoe ziet een dag op kamp eruit? 

08.00 Opstaan, wassen en aankleden 

08.30 Ontbijt 

09.00 Afwas 

09.30 Ochtendspel 

10.30 10.30-tje 

12.30 Middageten 

13.30 Afwassen+vrij spel 

14.00 Middagspel 

16.00 4-uurtje 

18.30 Avondeten 

19.30 Afwas+vrijspel 

20.00 Avondspel 

22.00 Gaan slapen 

Dit is een voorbeeld, deze uren kunnen naargelang de activiteiten wat afwijken. 

Ik ga op kamp en ik neem mee…  

een goede trekrugzak met daarin: 

- Volledig uniform (hemd, t-shirt, (trui) en DAS!!) 

- T-shirts 

- Lange en korte broeken 

- Warmen trui(en) 

- Voldoende kousen en ondergoed 

- Zwemgerief: badpak/zwembroek 

- Goede regenjas 

 

- Washandje+ handdoeken 

- Shampoo+ douchegel:  

- Tandenbortsel+tandpasta 

- Deo en muggenmelk 

- Zonnecrème 

 

- Stevige wandelschoenen: crocs, skate schoenen, all 

stars zijn NOT DONE 

- Teva’s/waterschoenen 

- Speelschoenen 

- Laarzen 

 

- Pyjama 

- Slaapzak  
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- Matje → GEEN VELDBED 

- Knuffel 

- strip 

Wat mag je ook niet vergeten: 

- Id-kaart + 2 klevertjes 

- Zaklamp 

- Veldfles + gamel & bestek ev. Beker 

- 2 keukenhanddoeken (naam vermelden!!) 

- Zakdoeken 

- Briefpapier, enveloppen(met adres afgeleverde), postzegels & balpen 

- Medicatie (afgeven aan Danté) 

- Reductiekaart openbaar veroer(nmbs+ vooraf afgeven aan de leiding) 

- Je favoriete ontbijtsmeersels/strooisels mag worden meegenomen 

Ik ga op kamp en neem niet mee… 

- Gsm, iphone, MP3, ipod, alles van elektronica  

- Snoep (enkel als je deelt met iedereen) 

- Persoonlijk materiaal waar veel waarde aan wordt gehecht bv 

armbandje, ketting… 

- Zakgeld 2-daagse (max €15) 

Een GSM zal je niet nodig hebben, dus hoef je ook niet mee te nemen. Doe 

je dit toch is het op eigen risico en geef je dit af aan de leiding op dag 1. 
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Wat gaat mij dit kosten? 

De prijs voor dit kamp bedraagt 175 euro 

Hierin zitten volgende zaken:      

- Eten & drank 

- Huur kampplaats + tenten 

- Vervoer terugkeer en 2 daagse 

- Huur en aankoop spelmateriaal 

- Speciale activiteit 

- … 

Gelieve dit bedrag voor 20 juni over te schrijven op rekeningnummer BE28 1430 8536 1620 

met vermelding: “naam + scoutskamp 2021” 

Via onderstaande link bevestig je de inschrijving van jouw scheepsmakker(s) 

https://forms.gle/UvNnZvjvDQi5KARk8 

 

En waar gaan wij nu eigenlijk naartoe? 

Dit jaar is wat anders dan andere jaren, we gaan helemaal terug naar ‘back to basics’. Dit wilt 

zeggen geen elektriciteit, sanitar, gebouw… zoals een echte scouts/gids. We zitten op een 

super groot privé terrein/veld van een boer waar we ook een groot bos ter beschikking 

hebben. Beneden aan het terrein ligt de boerderij waar we ons drinkwater kunnen halen en 

onze apparatuur kunnen opladen. 

Postadres: 

➢ naam + voornaam kind 

➢ Zeescouts de Schorre 

➢ Rue René Hanchir, 10 b-6850 Merny-Carlsbourg 

https://forms.gle/UvNnZvjvDQi5KARk8
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Hoe vul in mijn rugzak? 

A. Onderste compartiment: slaapzak en slaapmat 
Alles wat je nodig hebt om te slapen, overdag niet nodig hebt plaats 

je onderaan. Bij plaatsgebrek bevestig je je slaapmatje aan de 

buitenkant van de rugzak 

 

B. Midden: kleding, handdoek 
Prop al je kleren in zakjes zo bespaar je VEEL ruimte 

 

C. Boven: voedselvoorraad, reservetrui, op maat gemaakt water 

reservoir en jas 
geen scherpe/harde voorwerpen aan de rugzijde plaatsten 

 

D. Topcompartiment: anti-insectenmiddel, notitieboekje, 

handschoenen 
Hoofddeksel, zaklamp, leesboekje, zonnebril… 

De spullen die overdag nodig hebt zoals proviand & waterdicht materiaal stop je vanboven  

 

E. In de zijzakken: drinkfles, zakdoeken, rugzakhoes, toiletzak 
Zware stukken zoals je drinkfles stop je best op of boven schouderhoogte en zo dicht 

mogelijk tegen het lichaam. Zo komt het zwaartepunt van je bagage overeen met dat van 

jezelf  

Algemene tips: 

- Hang zo weinig mogelijk aan de buitenkant van je rugzak. Je verstoord de stabiliteit waardoor je rug- en 

beenspieren veel zwaarder belast worden 

- Stop alles wat kan lekken en alles wat droog moet blijk in zakjes 

- Probeer vooraleer je op stap gaat verschillende pakmethodes uit om uit te zoeken welke manier het 

best aanvoelt. Het komt erop neer te bepalen wat je niet nodig hebt. 

- Stel je rugzak op een goede manier in, zodat het gewicht niet op je schouders rust, online kan je hierover 

informatie vinden (afbeeldingen en video’s) 

 

Nog vragen? 

Geef ons gerust een belletje of email: 

➢ Danté Lagaysse:         0498 11 10 74                                                    lagaysse@gmail.com 

➢ Denzel Lagaysse:        0470 13 56 99 

➢ Aaron Luca:                  0498 24 39 20 

➢ Jolien forceville:          0492 60 21 28 

➢ Jens Quagebeur:         0494 75 06 19 

Contactnummer ter plaatse: Danté Lagaysse 0498 11 10 74 
GELIEVE ENKEL TE BELLEN IN GEVAL VAN NOOD  
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