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0 | EEN WOORDJE VOORAF 

 

 

Beste seniors en ouders, 

Voor jullie ligt het lang verwachte kampboekje over het buitenlands kamp 

naar Montenegro! Toegegeven, het is nog niet helemaal af, maar enkele 

belangrijke zaken konden we jullie niet langer besparen en zijn dus de 

moeite waard om op voorhand alvast even goed te bekijken. 

Een goede eerste vraag om deze voorlopige versie van het kampboekje in te 

leiden is ‘waar staan we al?’. Een vraag die bij de ouders wellicht wel 

wat vraagtekens oproept, er zit immers alweer een hele poos tussen het 

ouderetentje en nu, hoog tijd dus voor meer nieuws uit de seniorwereld en 

hun reisplannen! Het kampboekje maakt jullie wegwijs in de plannen en de 

te treffen voorbereidingen van onze en jullie kant, joepie! 

Het plan: we gaan met de volledige seniortak - de 13 seniors en 3 

moderators - op buitenlands kamp naar Montenegro van 23 juli tot en met 3 

augustus, dat zijn 12 dagen en 11 nachten, en een week na het 

eenheidskamp. Daar we met onze tak dit jaar het milieu hoog in het vaandel 

dragen, hebben we beslist om met de trein te gaan reizen. Het 

milieuvriendelijkere idee was echter niet de enige reden achter deze 

beslissing; meer hierover vinden jullie onder het deeltje ‘de reisroute 

en transport’.  

Wat de financiering betreft, zullen we doorheen de rest het jaar nog 

zoveel mogelijk centjes proberen in te zamelen om het leeuwendeel, of 

althans een groot deel, van het buitenlands kamp te bekostigen. Echter, na 

enige beraming en inschattingen, hebben we beseft dat we jammer genoeg 

niet alle kosten zelf zullen kunnen dekken en zullen we elk in nog een 

(kleine) persoonlijke bijdrage moeten voorzien. We rekenen op zo’n goede 

€400 reiskosten per persoon, en de voorlopige persoonlijke bijdrage is 

geraamd op ca. €250 (vergelijkbaar met andere eenheden), zie ook de 

bijgevoegde begroting (waarbij we dus rekenen op een ingezamelde €3000). 

We streven echter naar een maximum bijdrage van €200, of toch maximum de 

helft van de totale reiskost, en hopen dus op nog een gigantisch 

succesvolle drive-in cinema! 
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Andere zaken die jullie alvast onder de loep mogen nemen zijn de 

bagagelijst en de belangrijke papieren en administratie voor de reis, dat 

zijn immers de zaken waar jullie zelf voor moeten zorgen.  

Alle informatie over de administratie en nodige documenten vinden jullie 

onder het desbetreffende deeltje van dit boekje.  

Wat de bagagelijst betreft, wij willen in alle geval vermijden dat jullie 

meteen naar de winkel hollen en het nieuwste van het nieuwste aanschaffen, 

dat is zeker niet nodig voor de reis die we plannen te maken. Bekijk eerst 

eens wat jullie zelf al in huis hebben en gebruik gerust de aan te vinken 

vierkantjes. Heb je nu net een van de/meerdere  noodzakelijke zaken zelf 

niet in huis, neem dan eerst eens een kijkje bij vrienden en familie en 

vraag hen het nodige te mogen lenen. Moest je er dan nog niet geraken, kom 

dan zeker eens te rade bij ons, de modi’s, vooraleer je iets nieuws 

aankoopt, wij helpen jullie graag met koop- en winkeltips. Een eerste tip 

is dat je in eerste instantie niet veel verder moet gaan kijken dan naar 

wat je meeneemt op kamp en de driedaagse, wellicht heb je zo ongeveer 

alles van de lijst wel ergens liggen.   

 

Nog enkele prenten van het prachtige Montenegro! Zoals je ziet kan je er 

ook perfect met de fiets reizen en staan de paarden op straat in plaats 

van in de gang. Panda ging er speciaal voor het buitenlands kamp op 

verkenning en zag dat het goed was. Wildkamperen is geen enkel probleem! 
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TOTAAL PP

1. Locatie (variërend - trekkamp) € €

hostels 320 20

campings 160 10

(andere)

2. Vervoer

vervoer heen en terug (interrail) 3200 200

tickets openbaar vervoer (ter plaatse) 640 40

3. Materiaal

kampeermateriaal (ev. extra aankopen, bv. gas) 50 3,125

EHBO 20 1,25

documentatie (land- en stafkaarten) 20 1,25

4. Eten en drinken

voeding (8 euro x 12 dagen x 16 personen) 1536 96

5. Administratie

drukwerk (geen; digitaal kampboekje)

GSM-kosten (ev. buitenlandse sim)

6. Varia

uitstappen/activiteiten 640 40

extra budget onvoorziene schade 50 3,125

(andere)

7. Ingebouwde reserve (5% van het budget) 331,8 20,7375

TOTAAL UITGAVEN 6967,8 435,5

opbrengstacties 3000

collectebus 50

TOTAAL INKOMSTEN 3050 190,625

kampprijs = (uitgaven - inkomsten)/aantal deelnemers

TOTAAL KAMPPRIJS PP 3917,80 244,863

BEGROTING BUITENLANDS KAMP

UITGAVEN

INKOMSTEN

KAMPPRIJS (extra persoonlijke bijdrage)
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1 | HET REISPROGRAMMA 

 

 

De foto’s op de tweede pagina veraden al een paar van de prachtige 

bezienswaardigheden die we op reis zullen/kunnen afgaan. Alles ligt echter 

in onze eigen handen; we kiezen samen waar we heen willen en wat we gaan 

doen! Hieronder vinden jullie alvast onze sterke basis waaruit we zullen 

vertrekken, maar we zijn natuurlijk erg flexibel en durven de plannen 

steeds bij te sturen. We gaan voor een goed gevuld programma, een 

mengeling tussen tal van activiteiten en faciliteiten en vergeten zeker de 

rustige momenten niet, of hoe we het vanuit de scoutswerking zouden 

zeggen: we grijpen alle kansen om samen te verkennen, te ontdekken, te 

ontmoeten, te leren en bovenal te genieten! Aftellen, inpakken en 

wegwezen! 

 

dag # datum activiteit 

dag 1 23 juli vertrek, treinreisdag 1 

dag 2 24 juli treinreisdag 2 

aankomst Mojkovac, richting Durmitor 

dag 3 25 juli Durmitor, hikedag 1 

dag 4 26 juli hikedag 2 

dag 5 27 juli hikedag 3, raften 

dag 6 28 juli uitrusten en wat spelen 

dag 7 29 juli toeristen, iets gaan eten 

dag 8 30 juli Toeristen, strand en zee 

dag 9 31 juli kamp op verlaten strand opslaan 

dag 10 1 augustus spelen en toeristen 

dag 11 2 augustus treinreisdag 1 

dag 12 3 augustus treinreisdag 2, terug thuis 
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2 | DE REISROUTE & TRANSPORT 

 

 

Niets leukers dan gewoon even te treinen naar Montenegro! 

De argumenten waarom we in godsnaam met de trein zouden gaan: 

- reden nummer 1: we zijn milieubewust! Met de trein op reis gaan is 

veel milieuvriendelijker dan met het vliegtuig, en dat maakt ons 

hyper-cool, meta-cool, bazen & groenere jongens! 

- het is goedkoper dan met het vliegtuig 

- het is een heel reisavontuur op zich die sommigen allicht niet snel 

opnieuw zullen maken 

- meer dan Montenegro alleen, zien we nog veel meer van Europa 

- je leert het concept van Interrail kennen om het binnen een paar 

jaar eens op jezelf te doen 

- je haalt iedereen uit met zo’n gek, episch idee om met de trein te 

gaan 

- we leren mekaar eens kennen vanop een trein 

- je leert het reishabitat van Panda kennen 

- we hebben geen bagagebeperking 

- we nemen eens een nachttrein, zoals bij Harry Potter 

- we kunnen een beetje langer op buitenlands kamp joepie 

- we kunnen een treinreis-documentaire maken 

- … 

  

Ter plaatse zullen we ons in hoofdzaak verplaatsen met het openbaar 

vervoer (per bus en trein).   
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De route Gent-Sint-Pieters (België) - Podgorica (Montenegro) [dagelijks] 

land station aankomst vertrek reisduur 

België Gent-St.-Pieters  05u40 0u29 

 Brussel Zuid 06u09 06u25 1u50 

Duitsland Koeln HBF 08u15 08u15  

 Koeln Messe D 08u18 08u44 4u20 

 Muenchen HBF 13u04 14u18 4u25 

Oostenrijk Villach 18u43 18u53 1u47 

Slovenië Ljubljana 20u40 21u05 8u49 (nachttrein) 

Servië Belgrado 05u54 09u10 10u14  

Montenegro Podgorica 19u24  37u44 

 

Ticket: Interrail Global Pass formule 5 dagen binnen 15 dagen, €200 (heen 

en terug). 

Aangezien we geen hoge snelheidstreinen nemen, hoeven we geen bijkomende 

reservatiekosten te betalen; de reistijd is even lang als met de 

sneltreinen, alleen moeten we iets meer overstappen. 

De moderators regelen een groepsaankoop voor de tickets en een 

groepsreservering voor de dag- en nachttreinen opdat we allemaal gezellig 

samen kunnen reizen. Jullie hoeven zich hierover dus geen zorgen te maken. 

 

foto 1 + 4: de prachtige treinroute van Belgrado naar Bar, hier doorheen Montenegro. De 

route behoort tot de tien mooiste treinroutes van Europa (dixit National Geographic) 

foto 2: het treinstation van Podgorica, de hoofdstad van Montenegro.  
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3 | DE BAGAGELIJST & TIPS 

 

 

KAMPEERMATERIAAL 

 rugzak 

- inhoud 55-65l 

- comfortabele maat (naar eigen lengte en taille) 

- gewicht < 2500g 

 matje 

- opblaasbaar/vol (schuim)matje 

- gewicht < 1000g 

 slaapzak 

- comforttemperatuur 6-10°C 

- gewicht < 1000g 

 hoofdkussen 

- hiervoor gebruik je best je dikke trui of fleece 

 koplamp/zaklamp 

- zo licht mogelijk 

- reserve batterijen zijn niet nodig bij led-lampjes 

KOOKGEREI 

 bestek en zakmes 

- zo licht mogelijk (spork, …) 

 gamel 

- een diepe, zodat we er in kunnen koken(dus geen bord) 

 drinkbus/PET-fles/waterzak 

- minimumcapaciteit van 1,5l (desnoods verdeeld over 2 

drinkbussen, …) 

 keukenhanddoek 

- per 2/3 seniors delen 
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KLEDIJ 

 uniform 

- das en hemd 

 truien 

- 1 dikke + 1 dunne 

 1-2 lange broek(en) 

- best geen jeans; te zwaar en droogt traag 

 1-2 shorts 

 3-4 T-shirts/topjes 

 regenkledij 

- waterdichte regenjas 

- regenhoes voor rugzak (of een poncho) 

 goede stapschoenen 

- type A/B - B (met een hoge enkelkraag ter ondersteuning) 

- essentieel voor een groot deel van de reis, ze moeten dus 

echt goed zitten (meer tips bij de modi’s) 

 sandalen/slippers/vrijetijdsschoenen 

 2 paarstapkousen 

 voldoende ondergoed 

 zwemshort/bikini/badpak 

- een extra badhanddoek is niet nodig 

 (pet/hoedje) 

 linnenzakje 

HYGIENE EN VERZORGING 

 handdoek 

- 1 kleine en eventueel nog 1 middelgrote handdoek 

 washandje 

 tandenborstel 

 tandpasta, zonnecrème, deodorant, aftersun, anti-muggenspray, … 

- eventueel per 2/3 seniors delen 

 lenzen, potjes en product (indien van toepassing) 

 1 rolletje WC-papier 

- voor op de hikes 

 douchegel en shampoo 

- eventueel per 2/3 seniors delen 

- biologisch afbreekbaar of milieuvriendelijk (bv. Ecover) 

- vraag hierover ook tips aan Panda 

 pil en tampons 

 een beetje persoonlijke EHBO 

- bv. Dafalgan ®, perdofemina ®, deet, antimuggenproduct, …  
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EXTRA  

 een boek, gezelschapsspelletje, circusspeelgoed, … 

 gsm & oplader 

 extra centjes voor souvenirs, drankje, ijsje, … 

 zonnebril 

 … 

 

TIPS & TRICKS 

Stop alles wat kan lekken en alles wat droog moet blijven in zakjes.  Al 

de kleren die je kan oprollen, rol je op.  Zware stukken: boven heuphoogte 

en onder schouderhoogte (rughoogte) en zo dicht mogelijk tegen je lichaam. 

Geen holtes.  

Maximaal gewicht: 20 à25% van je eigen lichaamsgewicht. Wat er precies in 

de rugzak moet, kies je zelf, maar elke kilogram weegt door, dus denk goed 

na of je iets wel nodig hebt.  

Verpak geld en waardevolle papieren waterdicht. Pak je rugzak zo min 

mogelijk op bij de schouderbanden.   
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4 | DE BELANGRIJKE PAPIEREN 

 

 

De belangrijke administratie en papieren die jullie niet mogen vergeten 

mee te nemen of te regelen zijn de volgende: 

- je identiteitskaart 

- een recente medische fiche (met kleefbriefjes) 

- ouderlijke toestemming 

- de nodige mutualiteitsdocumenten 

In Montenegro volstaat een Belgische identiteitskaart. Een internationaal 

paspoort is enkel vereist bij een verblijfsduur tot een maximum van 90 

dagen, een ID-kaart geldt voor een verblijfsduur tot 30 dagen in het land. 

We vragen jullie ook om opnieuw een medische fiche met de meest recente 

gegevens in te vullen en af te geven aan de modi’s. De medische fiche is 

hier te vinden. 

De ouderlijke toestemming (reistoelating) is niet vastgelegd door 

Belgische of internationale procedures, maar kan wel een nuttig en 

geruststellend document zijn bij eventuele controles. De reistoelating kan 

worden geregeld op het gemeentehuis, onder de dienst bevolking en is 

gratis te verkrijgen. De volgende gegevens worden erop vermeld: de 

identiteit van de ouder(s) en de senior, plaats van bestemming, duur van 

de reis (13 dagen) en de vergezellende begeleider(s) (Emiel Willaert). De 

ouder(s) ondertekent het document. 

Daar Montenegro nog geen EU-lid is, volstaat niet bij elke mutualiteit de 

Europese Ziekteverzeringskaart (EZVK). Raadpleeg daarom de informatie 

omtrent de nodige mutualiteitsdocumenten bij jullie ziekenfonds en vergeet 

het nodige niet te regelen. Wie bijvoorbeeld is aangesloten bij de CM, 

vindt hier meer info. De OZ’ers vinden hier alvast meer info. 

 

  

http://www.devleermuis.be/info/medische-fiche
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/reisbijstand/te-doen-vooraf.jsp
https://www.oz.be/over-oz/nieuws/gezondheid/2015/bijna-op-reis
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5 | WOORDENLIJST DER MONTENEGRIJNSE TAAL 

 

 

wordt nog samen afgewerkt  
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6 | DE WONDERE HISTORIE VAN MONTENEGRO 

 

 

Montenegro is een kleine bergstaat met een groot historisch verleden. Het 

is een natuurlijke vesting van hoge, gedeeltelijk begroeide kalkgebergten 

met slechts enkele vruchtbare dalen en vlakten tussen het dorre 

karstgebied. De Slavische stammen die vanaf de 7
de
 eeuw het bergstaatje 

bevolkten, waren tot 1389 onderhorig aan Servië. In dat jaar ging het 

Servische rijk ten onder na de bloedige slag van Kosovo tegen sultan 

Moerad I. De mannen die aan de slachtinge wisten te ontkomen, vluchtten de 

bergen in en legden er de grondslag van Montenegro. Van huis uit zijn de 

Montenegrijnen dus gevluchten Serviërs. 

Ivo de Zwarte (1460-1495) 

In 1484 riep hun leider Ivo de Zwarte de onafhankelijkheid van het staatje 

uit en maakte Cetinje tot hoofdstad. “Iedere man die het slagveld 

ontvlucht, moet als een lafaard, gekleed in vrouwenkleren, door echte 

vrouwen het land worden uitgejaagd!” beval Ivo. “In Montenegro mogen 

alleen dappere mannen wonen.” Van 1389 tot 1918 was Montenegro een 

zelfstandige staat, maar veel bloed is er gevloeid om de onafhankelijkheid 

te handhaven die voortdurend door de Turken werd bedreigd. De Turken 

hebben het land echter nooit werkelijk beheerst, dankzij de dappere 

bewoners en het onherbergzaam gebied. Ivo had een drukpers gekocht om zijn 

volk de leeskunst bij te brengen, maar hij liet ze smelten toen hij in een 

oorlog tegen de Turken gebrek aan kogels had. 

Land van beroepshelden 

Montenegro was een echt mannenland; de mannen moesten sterven op het veld 

van eer, met de wapens in de hand.Het bed was alleen voor meisjes en 

vrouwen een passende plaats om te sterven. De mannen met hun arendsneus, 

felle donkere ogen en krijgshaftige snor muntten uit door eergevoel en 

vaderlandsliefde. Als echte vechtjassen vochten ze zich liever dood dan 

een belediging ongewroken te laten. 

Werken was beneden de waardigheid van een strijder; dat moesten de vrouwen 

maar doen. De laatste jaren zijn echter veel Montenegrijnen in de 

industrie gaan werken, want ook in Montenegro verandert de tijd. Daarmee 

verdwijnt ook de typische klederdracht van rood vest, blauwe broek, 

zwartomboorde jas, puntschoenen, lang en krom mes, ingelegd pistool en 

geweer. Oudere mannen zie je nu soms nog het platronde hoofddeksel dragen: 

een zwarte zijkant vanwege de rouw om Kosovo, rode bovenkant vanwege het 

vergoten bloed en een gouden strikje vanwege de onafhankelijkheid. 

Vorst-bisschop-dichter 
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In 1522 kreeg Montenegro een bisschop (vladika) aan het hoofd. Danilo 

Petrovic (1697-1713) was een groot vorst en vriend van tsaar Peter de 

Grote van Rusland. Met Russisch geld bewapende hij zijn soldaten, met 

Russisch geld werkte hij aan de vooruitgang van zijn landje en de bouw van 

verscheidene kerken. Rusland steunde met geld, omdat het Montenegro een 

goede bondgenoot tegen de Turken vond. De laatste vorst-bisschop was Petar 

II Petrovic Njegos, die van 1830 tot 1851 met harde hand regeerde. Hij 

bevorderde echter de beschaving, bouwde met Russisch geld de eerste 

scholen en ook de regeringsgebouwen in Cetinje. Bovendien verrijkte hij 

zijn volk met schone dichtwerken. Toen de Vondel van de Servische taal 

Rome bezocht, wilde een priester van de kerk van Sint Petrus Banden hem de 

boeien van de apostel Petrus laten kussen, zoals gebruikelijk was bij 

bezoek van vorsten. Maar prompt kwam het trotse antwoord: “Een 

Montenegrijn kust geen boeien!” 

Nikita I en de schone dochters 

Petar II werd opgevolgd door zijn neef Danilo I die zich gospodor (vorst) 

liet noemen. Toen hij in 1860 werd vermoord, besteeg de laatste vorst van 

Montenegro de troon. Nikita I (1860-1918) liet zich in 1910 tot koning 

uitroepen. Hij had in Parijs gestudeerd  en was 19 jaar toen hij gospodor 

werd. Hij verbood om in de strijd de Turken het hoofd af te hakken, zoals 

tot dan toe gebruikelijk was: als arm land vond Montenegro het zonde om 

krijgsgevangenen te maken. “Er is maar één goede Turk en dat is een 

dode Turk!” was de leus. Nikita slaagde erin om in de voortdurende oorlog 

tegen de Turken zijn staatje uit te breiden. In 1878 moest Turkije de 

onafhankelijkheid van Montenegro erkennen. In de Balkanoorlogen tegen 

Turkije van 1912 en 1913 behaalde Montenegro militaire roem en werd het 

aanzienlijk vergroot. Het was een apart man, die Nikita, een voorwerp van 

spot en lachlust aan de Europese hoven. Hij liet zijn bergstaatje echter 

dapper meespelen in de grote politiek en was haantje-de-voorste als het 

tegen de Turken ging; hij droomde van een Groot-Servisch rijk met de 

Montenegrijnse vorst als leider. Maar Nikita besteedde ook veel aandacht 

aan zijn eigen land. Hij stimuleerde sociaal en cultureel werk, zorgde 

voor scholen, kranten, eigen munt en postdienst, voor irrigatie en beter 

landbouwmethoden. 

wordt vervolgd 
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7 | ENKELE HIKERECEPTJES 

 

 

wordt nog samen afgewerkt   
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8 | HET SPELHOEKJE 

 

 

wordt nog samen afgewerkt  

  

DE BAAI VAN KOTOR 

BIOGRADSKA GORA NATIONAAL PARK 
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MET DANK AAN 

alle seniors en de ouders voor het vertrouwen en de goesting in avontuur! 

alle lieve mensen die een centje hebben bijgedragen! 

 

 

 DE SPONSORS

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een initiatief van de seniors van 200
ste
 FOS Open Scouting De Vleermuis 2015-2016 


