
 

 

Hallo liefste verkenners en verkennersouders,  

Na twee scoutsloze maanden missen jullie ongetwijfeld de zaterdagnamiddagen waarop we 

Dikkelvenne en omstreken onveilig maakten. Iedereen is aan het studeren en je levenslust heeft een 

historisch dieptepunt bereikt. Hoog tijd dus om 

samen weer wat leuke dingen te doen! Wij 

hebben jullie gemist en jullie ons ongetwijfeld 

ook. Gelukkig vertrekken we weldra op kamp 

want anders zou het niet goed gekomen zijn! 

Het concept blijft onveranderd: tien dagen op 

een veld in de Ardennen dingen sjorren, 

spellekes spelen en kampvuurkes bouwen. 

Amai, ik heb er nu al weer zin in! Verder 

verwelkomen we opnieuw ons verloren schaap 

Timca, die na een lange omzwerving in 

Suriname ons komt vervoegen.  

“Het is 1984. Ren, een tiener, verhuist na de dood van zijn moeder van het bruisende Chicago naar het 

kleine Bomont om er bij zijn oom en tante te wonen. Ookal probeert hij hard om zich aan te passen, 

kan Ren het niet geloven dat hij in een stad woont waar muziek en dansen verboden zijn. Gelukkig is 

er een lichtpuntje: Ariel, een onrustige maar bevallige blondine met een jaloers vriendje. Er is ook de 

Bijbellievende priester, die verantwoordelijk is voor het dansvrij houden van de stad. Ren en zijn 

klasgenoten leggen zich hier niet bij neer, zeker niet omdat het eindejaarsbal voor de deur staat. Maar 

enkel Ren heeft de moed om het verbod te breken en levensvreugde van de onderdrukte bevolking op 

te krikken.” Dit is een korte beschrijving van de film Footloose uit 1984 met Kevin Bacon en heeft voor 

de rest niet met het kamp te maken. Om alles nog wat meer random te maken, zie je hier ook twee 

dezelfde foto’s van een kat met een meloen op zijn hoofd. Miauwkes! 

https://www.youtube.com/watch?v=a2TQHjo3xzQ
https://www.youtube.com/watch?v=6nSXtZPKms4


1. Enkel mee te brengen op bezoekdag of als fourage! 
2. Een scouts/gids heeft eerbied voor de natuur en is milieubewust. Zorg ervoor dat je zeep/shampoo ecologisch is! 
3. Je kan dit meebrengen maar als het kapot is, is het je eigen schuld. Als je het toch meeneemt, kan je het aan de leiding in 
bewaring geven en zorgen wij ervoor dat het veilig blijft. 

 

Even serieus nu! Praktisch gaat het kamp door van 6 tot 16 juli in Sainte-Maire, deelgemeente van 

Étalle. Dit mooie gehucht middenin de Ardeense bossen zal je waarschijnlijk niet kennen maar ons 

kampterrein ligt op een boogscheut van Orval. Dit doet zeker een belletje rinkelen want Orval staat 

bekend om zijn trappistenabdij en uiteraard om de lekkere kaas die ze er maken. Alle praktische info 

in verband met inschrijven, vertrekuren, bagage,… is te vinden op de algemene kamppagina. Een link 

naar de kamppagina vindt u hier. Zeker bekijken dus zodat je goed voorbereid bent! 

6 juli hoor ik jullie zo zeggen. Zo lang nog?! Zoveel geduld heb ik niet! Om het lange wachten toch wat 

dragelijk te maken, hebben wij voor jullie een kleine wedstrijd ineen gestoken. Stuur vóór 1 juli een 

tekening naar Steenarend die de volgende zaken bevat: een nijlpaard, Dimitri Bontinck en 

putscheelkes. Als bonus zitten in deze kampbrief vijf hyperlinks verborgen. Deze links zijn met elkaar 

verbonden door welbepaald thema. Denk je dit thema gevonden te hebben? Stuur je antwoord dan 

zo snel mogelijk door naar Steenarend. Hou ook onze facebookpagina in de gaten om eventueel andere 

bonussen te verdienen. De winnaar van de wedstrijd krijgt een gepersonaliseerde prijs op kamp! 

Jawaddedadde! 

Maar wat moeten jullie nu allemaal meenemen op kamp? Onderstaand lijstje is bedoeld om je wat op 

weg te helpen. Ideaal voor alle warhoofden die altijd iets vergeten op kamp. Nu met handige checklist 

om zeker alles mee te hebben! Klik hier voor nog enkele tips over hoe je een koffer inpakt. 

 

Checklist

Checklist

Checklist

Alles wat ambetant lawaai 

produceert (inclusief jezelf)

Een tijger

Zaklamp

Drinkfles

Linnen zak

Zonnebril

Zonnecreme

Keukenhanddoek

Antimuggen-crème

Bestek en gamel

Meenemen op eigen risico3

GSM

MP3-speler

iPad, laptop

Wasgerief

Tandenborstel + tandpasta

Zeep + shampoo
2

Handdoeken

Washandjes

Kam of borstel

Wa van alles

Ebola

Fototoestel

Cadeautje voor de leiding

Checklist

Checklist

Checklist

Checklist

Je ouders
1

3 warme truien

Drugs

Wat laat je thuis

Alcohol

10 onderbroeken

Zwemgerief

Schoenen

Stapschoenen

Sandalen

Warme slaapzak

Kledij

Slaapgerief

Eventueel een dekentje

Matje

Pyjama

Teddybeer

Botten

Perfect uniform!!

3 lange broeken

3 korte broeken

Regenkledij!

7 T-shirts

10 paar kousen

Eventueel Waterschoenen

https://www.facebook.com/jc.Avalon.vurste?fref=ts
http://www.devleermuis.be/vleermuisnieuws/kamp-sainte-marie-2015
https://www.youtube.com/watch?v=kyAn3fSs8_A
https://www.youtube.com/watch?v=17BKKXXE04M


Ten slotte hebben we nog wat geld uit te geven na een schitterend Rock&Soul. Wij hadden jullie een 

leuke activiteit beloofd en we hebben die gevonden: we gaan paintballen! Drie uur, driehonderd 

kogels, een battlefield en veertig tegenstanders om neer te schieten. Wat 

wil een mens nog meer? Sommigen onder jullie hebben al kunnen oefenen 

op het seniorevenement, voor de anderen zal het een vuurdoop zijn. Hoe 

dan ook maakt het niet zo veel uit, jullie worden toch afgemaakt door de 

leiding. De plaatselijke organisatie vraagt ons wel om een reglement te lezen 

en te ondertekenen zodat alles in orde is met de verzekering. Dit blad vind 

je onderaan deze brief. Belangrijk is dat je dit reglement goed leest en laat 

ondertekenen door jullie ouders. Het moet namelijk ondertekend zijn door 

een meerderjarige en dat zijn jullie nog niet. Dit ondertekende regelement 

geven jullie dan af aan de leiding als je je bagage komt afzetten. De precieze 

datum en uur daarvan vind je bij de algemene kampinfo. Vergeet dit niet want anders mag je niet 

paintballen! We zullen onverbiddelijk zijn! U bent gewaarschuwd!   

 

 

Wij hebben er alvast SUPERVEEL zin in en zien jullie in Sainte-Marie!!! XOXOXO!!! Groetjes!!! 

Team VG: Dolfijn, Eekhoorn, Sneeuwstormvogel, Steenarend en Timca 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eISIE-3-TkI


Reglement van de vzw « Gaume Paintball Club » 
N°.: 0882.489.865 

 
1. Het dragen van het masker is verplicht !  Men mag NOOIT ZIJN MASKER AFZETTEN in de 

schietzone! Het afzetten van het masker betekent een ernstige inbreuk op de veiligheidsregels. 
2. Tijdens het spel moeten armen en benen van de spelers bedekt zijn. Ook de hals moet beschermd 

worden.  
3. Schiet niet op iemand die zich op minder dan 10 meter van u bevindt. Indien u te dichtbij bent, 

schiet niet, op straffe van uitsluiting. 
4. U bent uit, wanneer u de kogel voelt, wanneer ze uiteenspat op uw uitrusting, m.n. uw kledij of 

uw marker. Verdwaalde spatjes gelden niet. 
5. Wanneer u geraakt bent, roept u “out”, u houdt uw marker hoog in de lucht en u keert terug naar de 

neutrale zone.  Hou steeds uw masker aan en bevestig de stop op uw marker.  
6. Fair-play en eerlijkheid van de spelers vormen de basis voor een aangenaam spel.  
7. Verlaat nooit de grenzen van het terrein. 
8. Klim niet op obstakels. 
9. In de neutrale zone is het dragen van de stop en het vergrendelen van de marker verplicht. 

Het niet correct dichten van het wapen betekent een ernstige inbreuk op de veiligheidsregels. 
10. Raap nooit de kogels van de grond (risico van het perforeren van de maskers). Schiet niet 

wanneer u geen kogels meer heeft.  
11. Het gebruik van eigen kogels is strikt verboden.  
12. Elk voorwerp dat geen verband houdt met paintball is verboden op het terrein. Er is een doos 

voorzien voor uw persoonlijke voorwerpen in op te bergen.  
13. Na het fluitsignaal mag niemand meer schieten, in geen enkele richting. 
14. Richt niet naar of schiet niet op een persoon in moeilijkheden. 
15. Gelieve respect te hebben voor het materiaal dat ter uwer beschikking gesteld wordt. 
16. Schiet nooit op voorbijgangers of dieren. 
17. De tussenkomst van de scheidsrechter heeft steeds de overhand op het spel. 

 
Elke vorm van niet-naleving van dit reglement zal zonder meer de volledige uitsluiting 
teweegbrengen!  
 
Aandachtig te lezen! 
 
Ik, ondertekende, verklaar te willen deelnemen aan de activiteiten van de “Gaume Paintball Club” en ben 
me bewust van de mogelijke risico’s die ik riskeer. Ik verklaar aldus de gevolgen op me te nemen van mijn 
schieten, van alle schade aan of verliezen van het gebruikte materiaal en ontlast alle verantwoordelijkheid 
van de club, van zijn bestuur en van zijn vrijwilligers in geval van ongeluk, wat dan ook, veroorzaakt door 
nalatigheid of onvoorzichtigheid. Bovendien: 

 Verklaar ik minstens 18 jaar te zijn (of in het bezit van een volledige en ondertekende toestemming 
van ouders of voogd) 

 Verklaar ik in goede gezondheid te zijn en aan geen enkele ziekte te lijden 
 Verklaar ik rekenschap te hebben genomen van bovenstaande reglement waarnaar ik me zal 

gedragen 
 Engageer ik me tot het respecteren van de omgeving en de plaatsen die te mijner beschikking 

gesteld worden 
 Wens ik de nieuwsbrief te ontvangen: ja  - neen  

Naam en voornaam:            
Adres:               
PC en Plaats:              
Geboortedatum:    E-mail:       
Gedaan te        op       (datum).  
  
Handtekening (voorzien van “gelezen en goedgekeurd”), 
 


