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De tijd gaat snel zeggen ze en ze hebben nog gelijk ook. Er zit 

alweer een scoutsjaar op waarin we ons voluit overgaven aan 

de geschiedenis en ons 100-jarig bestaan vierden. We kijken 

dan ook nu al tevreden terug op de vele activiteiten en hopelijk 

doen jullie dat ook! Als kers op de taart van ons feestjaar was 

er uiteraard een geweldig zomerkamp waar niet alleen de 

kinderen, maar ook de ouders tijdens het Bezoekweekend XL, 

volop scouts konden spelen. Het zeil- en landkamp, maar ook 

alle andere activiteiten, zijn niet mogelijk zonder de steun van 

de leiding en het comité. We kunnen het dan ook niet vaak 

genoeg zeggen: BEDANKT! 

Een nieuw scoutsjaar wil ook zeggen een nieuwe leidersploeg. 

Er is niemand die stopt, maar we kunnen wel heel wat nieuwe 

gezichten verwelkomen, waardoor we er dit jaar met een extra 

sterke leidersploeg voor staan. Welkom: Ibis, Albatros, Collar, 

Kraanvogel, Karen, Agoeti, Ara en Arasari! Jullie zullen het 

goed doen, daar zijn wij alvast zeker van. 

Hoewel er dit jaar minder festiviteiten gepland zijn, zullen we 

toch niet stil zitten. Zo is er op 14 september al de Startdag 

waar iedereen welkom is om eens te komen proeven van wat 

het is om scouts te zijn. Op 19 oktober doen we een tweede 

editie van de Kinderfuif en op 25 oktober maken we ons 

helemaal klaar voor alweer een 100 Minutes. In november is 

er het Herfstfeest waar we nog eens terug blikken op de 

zomerkampen.  

Wij hebben er alvast weer zin in om er weer een spetterend 

scoutsjaar van te maken! 

Scoutsgroeten, 

Wulp en Ijsvogel 

Editoraaltje 
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17 Oktober: Dag Van de Jeugdbeweging: Ga in 

je uniform naar school, maak een leuke foto, 

post hem op de Facebook van Tweede Fos en 

win een prijs! 

25 oktober: Tweede editie 

van 100 Minutes! Elke 

honderd minuten een 

nieuwe actie! Allen welkom 

in Hangar I voor een 

spetterend feestje.Meer 

info vind je op: https://

www.facebook.com/100mi

nutesparty 

 

19 oktober: Kinderfuif! Neem 

al je vriendjes en 

vriendinnetjes mee voor 

alweer een supertoffe 

kinderfuif. Jullie zijn welkom 

vanaf 14 uur op de 

spuikombasis. Meer info volgt 

nog! 

14 september: 

Startdag! 14 uur aan de 

spuikombasis. Neem al 

je vriendjes en 

vriendinnetjes mee! 
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P R O G R A M M A  Z E E H O N D J E S  

07/09  Overgangen. De zeehondjes die   

   overgaan, 10 uur aan het jeugddorp 

14/09  Startdag. 14 uur aan de spuikombasis 

21/09  Wie zijn al die nieuwe snuiten hier?  

   (FOSshop om 17u aan het jeugddorp) 

28/09  De leiding is op saamdagen. Geen   

   vergadering 

05/10  Op verkenning door het bos 

12/10  Kotick en Epatkha. Ken jij al het   

   verschil? 

19/10  Kinderfuif! Breng je vriendjes mee! 

26/10  Geen vergadering 

   02/11 Karelaweekend. Info volgt 

   09/11 Zeevang geeft een feestje 
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P R O G R A M M A  Z E E H O N D J E S  

15/11  Herfstfeest (Info volgt) 

16/11  Eenheidszwemmen. Neem  je   

   zwembroek en 2,50 euro mee. 

23/11  Zeehonden in de stad. 

30/11  Chickie toont je hoe het moet. 

We spreken telkens af om 14u aan het welpenlokaal in het Jeugddorp, 
tenzij anders vermeld in het programma. De activiteiten duren tot 17u. 
Je wordt steeds verwacht in perfect uniform! In de winter is dit een  
lange blauwe of zwarte broek, uniform en das, in de zomer een korte 
blauwe of zwarte broek!  
Draag best niet je nieuwste kleertjes, want door het ravotten in de 
bossen worden ze wel eens vuil!  
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P R O G R A M M A  W E L P E N  

07/09  Begin van een nieuw scoutsjaar vol plezier!   

  Welpen die overgaan naar de aspiranten worden om 10u 

  verwacht aan het bosje met lunchpakket. Andere welpen 

  komen om 14u  

14/09  Startdag, breng al jullie vriendjes mee! 14u aan de Spuikom  

21/09  De welpen kennen de weg blindelings door het bos  

  (FOSshop om 17u aan het jeugddorp) 

28/09  Geen scouts de leiding is op Saamdagen  

05/10  Wist je dat Baloe een bijzonder talent heeft?  

12/10  Hathi’s slurf zit in de knoop, helpen jullie haar?  

19/10  Kinderfuif!!! Breng al jullie vriendjes mee want het wordt 

  een super mega cool niet te missen feest! Meer info verder 

  in het Westhindertje  

26/10  Geen scouts 

01-02/11 Super griezelig Karelaweekend! Meer info verder in het 

  Westhindertje. Inschrijvingsstrookjes worden uitgedeeld aan 

  de kinderen.  

09/11  Raksha heeft de wolvenziekte opgelopen, help!  

15/11  Herfstfeest!! Info volgt nog. 

16/11  Eenheidszwemmen,  

  vergeet  jullie  zwemgerief en

  €2,50 niet 
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P R O G R A M M A  W E L P E N  

Voor de Welpen begint de vergadering steeds stipt om 14h00 in het 

jeugddorp (tenzij anders vermeld in het programma) 

Welpen doen beter ook niet hun nieuwste kleren aan want weer of 

geen weer. Welpen ravotten er op los en hun kleren kunnen wel eens

(heel) vuil worden.  Ook een spatje regen houdt welpen niet tegen om 

buiten te spelen. Breng dus ook steeds regenkledij mee! 

Als Welp kom je ook steeds in perfect uniform naar de scouts! Dit wil 

zeggen: lange blauwe of zwarte broek, scoutshemd, das en eventueel 

Welpenpetje.  (Omdat we met veel welpjes zijn zou het wel handig zijn 

moest jullie naam in jullie hemd en das staan)  

Zijn er nog vragen, opmerkingen,.. Aarzel dan zeker niet om iemand van 

ons te contacteren! Ook tijdens en/of na de vergadering mag je gerust 

aan onze mouw komen trekken, met (al dan niet ambetante) vragen! 

23/11  Hebben jullie al de juiste techniek in de    

  vingers?  

30/11  Hebben jullie het verhaal  over de gemene shere khan al 

  gehoord?  
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P R O G R A M M A  A S P I R A N T E N  

7 /09     Overgang, we nemen afscheid van de oudste 

 aspiranten en  wijden die nieuwe goed in! 

 

14 /09   Start dag, neem jullie geliefde vriendjes mee naar  

  de scouts 

 

21 /09    Laten we het roeien nog eens goed opfrissen voor 

  de roeicursus er aankomt. (FOSshop om 18u aan de 

  basis) 

 

28 /09  Geen vergadering, de leiding gaat er even tussen  

  uit. 

 

5-6 /10  Roeicursus, alle aspiranten doen mee, dat zou tof 

  zijn!! 

 

12/10  Het is feest op de roeiboot. 

 

19/10  Laatste keer op het water, we gaan er van   

  genieten!!! 

 

26 /10  Geen vergadering spijtig genoeg… 

 

01/11   Bloemlegging, info volgt . 

 

02/11  Play the game! 

 

09/11  Bomen ze zijn toch zo mooi, wat kunnen we er  

  allemaal mee doen? 

 

15 /11  Herfstfeest! Eindelijk! (info volgt) 
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P R O G R A M M A  A S P I R A N T E N  

We verzamelen steeds op de spuikombasis in perfect 
uniform., met korte blauwe of zwarte broek.  Neem steeds 

je reservekledij mee als de vergadering doorgaat op de 
spuikombasis. Vanaf 2 november verzamelen we om 14uur 

aan het jeugddorp, nog steeds in perfect uniform. Vanaf 
dan kan een lange broek.  

16/11  Eenheidszwemmen!! Vergeet je 2,50 en je  

  zwembroek niet! 

 

23/11  Let’s explore the city 

 

30/11  Het schip is gezonken 
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

7/09   Overgang #bewareofthejuniors  

14/09  Startdag #brengjevriendjesmee  

21/09   Zeilnwukisda  (FOSshop om 18u aan de basis) 

28/09  Saamdagen leiding is gaan bezinnen (geen scouts dus 

  voor de slimmerikken)  

5/10   Ien Ien Ien 

12/10  Hoe strijk ik mijn hemd voor dag van de   

  jeugdbeweging? 

  Roeicursus  Stromend  voor de liefhebbers 

17/10  Dag van de Jeugdbeweging     

  #hemdverplichtopschoolmetselfie!!  

19/10  We leren jullie de wals en de chachacha   

  #volgendeweek100minutes 

 25/10  100minutes #tansen  

26/10  Geen scouts  

1/11   Boten uit het water #uurvanafspraak0900 

  2/11   Collectief wenen omdat de boten uit het water 

   zijn!  



  

WESTHINDERTJE SEPT-OKT-NOV 2014 13 

P R O G R A M M A  J U N I O R S  

9/11   Creatief met creatieve dingen #knutselen  

16/11  We gaan gaan skinnydippen,……. Of toch niet pak je 

  zwemgerief en …..€ mee.  

23/11  Arbeit macht frei #schuren  

30/11  Arbeit macht frei #take2 #kwakjes  



  

WESTHINDERTJE SEPT-OKT-NOV 2014 14 

P R O G R A M M A  S E N I O R S  

07/09  Overgang, welkom bij de Seniors (reservekledij  
  aangeraden) 

 

14/09  Startdag (info verder in dit WH’tje) 

 

21/09  100 minutes promo   (FOSshop om 18u aan de basis) 

 

28/09  Saamdagen voor de leiding, geen vergadering! 

 

05/10  RC Stilstaand (info verder in dit WH’tje) 

 

12 /10  RC stromend (info verder in dit WH’tje) 

 

17/10  Dag van de jeugdbeweging ! (info volgt) 

 

19/10  Fokky goes baggy 

 

25/10   ! 100 minutes ! 

 

26/10  Geen scouts 

 

01/11  Boten uit water, helpende handen zijn welkom om 

  0900 op  de basis. 

 

02/11  Project Geocache 

 

09/11  Project Geocache   

 

16/11  Eenheidszwemmen, breng wat kleingeld en een  

  reddingsvest mee. 

23/11  Paintball in de duinen, breng je vuile kleren mee! 

 

30/11  Een goede daad in eigen straat 
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Heb je Tweede Fos Westhinder al toegevoegd als vriend op 

facebook? Zeker doen want hier komen alle foto’s van je 

kleine spruit op en worden er leuke weetjes gedeeld! 

 

https://www.facebook.com/tweede.fos 

https://www.facebook.com/tweede.fos?fref=ts
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Oostende is fan van de jeugd en dat zullen we geweten hebben! 

Om de jeugdbewegingen en zijn leden een duwtje in de rug te geven, is er vanaf 

nu een korting van maximaal 10€ te verkrijgen bij de stadsdienst. 

Regels: 

- Je kunt slechts 1 keer deze subsidie ontvangen per werkjaar. Als je dus in 

meerdere jeugdbewegingen zit, dan kun je de aanvraag slechts 1 keer indienen. 

- Alle leden t.e.m. 18 jaar kunnen van deze subsidie gebruik maken. 

- Het lid dient gedomicilieerd te zijn in Oostende. 

- Je kunt de subsidie pas ontvangen wanneer wij het lidgeld ontvangen hebben. 

Procedure: 

- Ga naar onze website (www.seascouts.be) en download het formulier onder 

Scouting – Documenten.* 

- Vul luik 1 en 2 van het formulier in. 

- Kom naar ons met het formulier en wij vullen luik 3 in. 

- Daarna ga je zelf het formulier afgeven op de dienst Jeugd (aan het Jeugddorp 

– Openingsuren, zie website Stad Oostende) 

* Tip: hier kun je trouwens ook de fiscale attesten terug vinden. 

Subsidies lidgeld 

Aandacht! Aandacht! Het nieuwe scoutsjaar is 

begonnen en dus ook de toffe activiteiten. Daarom 

herinneren we u er aan, dat er opnieuw lidgeld 

betaald moet worden. Dit zorgt ervoor dat uw kleine 

spruit verzekerd is en is dus van groot belang! Het 

lidgeld bedraagt €47 en kan gestort worden op het 

rekeningnummer 001-3417486-58  

http://www.seascouts.be
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Een nieuw scoutsjaar betekent voor sommigen ook een nieuwe 

tak. Volgende leden gaan over naar een nieuwe tak.  

 Alle kindjes geboren in 2006 gaan over van de welpen naar 

de zeehondje 

 De kinderen geboren in 2003 zullen hun eerste stappen 

zetten op het water bij de aspiranten. 

 Takjes worden boompjes! De jongeren geboren in 2000 

gaan over naar de juniors. 

 Nog een laatste jaar uitleven bij de seniors, dat zullen de 

jongeren geboren in 1998 doen. 

Overgangen 

15 november: Herfstfeest! Het jaar loopt ten 

einde. We blikken met z’n allen nog eens terug op 

de fantastische momenten die we het voorbije 

jaar beleefden!. In een prachtige diashow kunnen 

we onze toffe momenten nog eens herbeleven en 

we kunnen bijpraten bij een lekker etentje. Zorg 

dat je aanwezig bent! Binnenkort krijg je een 

uitnodiging, maar zet de datum alvast in je 

agenda! 
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F o t o ’ s  Z o m e r k a m p  2 0 1 4  
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F o t o ’ s  Z o m e r k a m p  2 0 1 4  
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Aandacht Aandacht!! Gezocht. 

Wil jij graag meehelpen met de tweede 

editie van 100 minutes? Dat kan! We zijn 

nog op zoeknaar sponsors, medewerkers 

en security. Interesse? Stuur dan een 

mailtje naar Mpango@seascouts.be . Als de 

reactie groot is, kan het zijn dat alle 

plaatsen al zijn ingevuld. Twijfel echter niet 

en stuur zeker een mailtje! 
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De wijze raad van 

nonkel M
araboe 

Op kamp slapen we op een slaapmatje en in een slaapzak. 

In de kampeerwinkel is er best veel keuze! Hier geef ik je wat meer uitleg om de 

juiste keuze te maken. 

 

Slaapzak 

Temperatuur 

 Je wilt natuurlijk niet wakker liggen van de kou op kamp, daarom moet je 

slaapzak afgestemd zijn op de buitentemperatuur. 

Het belangrijkste van een slaapzak is de temperatuur-rating; het is de temperatuur 

van de buitenlucht waarbij je nog comfortabel en warm kan slapen.  

Er zijn 3 temperatuur-ratings: „Comfort', „Limiet' en „Extreem‟. 

Comfort is de laagste temperatuur waarbij je nog comfortabel kan slapen 

(theoretisch de minimumtemperatuur waarbij een volwassen vrouw comfortabel 

slaapt), als je een slaapzak koopt, richt je dan zeker op deze waarde! Beter te 

warm op kamp dan te koud! 

Limiet is de temperatuur waarbij een volwassen man nog comfortabel slaapt. 

Extreem is de laagste temperatuur waarbij een volwassen man net nog kan 

overleven in een survivalsituatie. Reken nooit op deze waarde, anders ga je koude 

en slapeloze nachten tegemoet. 

 

Vulling 

 De vulling van de slaapzak zorgt voor de warmte, met andere woorden je 

lichaam „isoleren‟. Het type vulling is belangrijk voor de prijs, islotiewaarde, het 

gewicht en de samendrukbaarheid. Een slaapzak die goed samendrukbaar is, 

neemt maar weinig plaats in je rugzak. 

Dons als vulling bijvoorbeeld is zeer warm, comfortabel, zeer samendrukbaar. 

Jammer genoeg ook het duurste... 

De meest gebruikte vullingen zijn synthetisch, vaak polyester vezels, deze bestaan 

in verschillende gradaties en uitvoeringen (zoals holle vezels*).  

Het voornaamste verschil tussen synthetisch en dons is de prijs en de 

samendrukbaarheid. Een synthetische vulling zal meer plaats innemen in je rugzak 

en minder uit je budget. 

 

Hoe kies ik het juiste 

matje en de juiste 

slaapzak voor op kamp? 
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Model 

 Slaapzakken heb je in 2 vormen: mummiemodel en 

rechthoekig model. 

Er is bijna geen prijsverschil, maar een mummie model volgt de 

contouren van je lichaam. Daarom is een mummie-slaapzak lichter 

en warmer (want er zit geen onnodige lucht in je slaapzak). 

 

Liners (ook wel: lakenzak) 

 Om je slaapzak niet te vuil te maken kan je er een liner 

insteken. Het is een dunne slaapzak in je slaapzak.  

De meest eenvoudige liner is een hoeslaken van thuis. Er bestaan 

ook liners die extra warmte geven aan je slaapzak vaak van zijde of 

fleece gemaakt. Op die manier kan je een te koude slaapzak 

eenvoudig ietsje warmer maken. 

Handige tip: je kunt ook bijvoorbeeld een fleecelaken dubbel naaien 

zodat je de vorm van een slaapzak hebt.  

 

Zorg voor je slaapzak 

 Na kamp hang je je slaapzak best een dagje te luchten.  

Het wassen van je slaapzak is sterk af te raden. Door te wassen zal 

de slaapzak wat van zijn warmte verliezen, was hem dus enkel als 

het echt nodig is! Als de slaapzak niet gebruikt, berg je hem 

best open op, dus niet weggepropt in zijn zakje. 

 

Nog een tip van nonkel leiding: 

Als je te koud hebt in je slaapzak dan helpen volgende tips:  

-Doe een wollen of fleece pull aan (geen katoenen kleren!) 

-Span je spieren enkele malen op zonder te bewegen (de meeste 

energie van je spieren wordt dan omgezet in warmte) 

-Adem enkele malen uit in je slaapzak (de lucht die je uitademt is 36°

C !) 

-Lig in het midden van de tent (aan de zijkant is het kouder)  

-Neem je voor om een warmere slaapzak te kopen. 

-Doe een veldfles met heet water in je slaapzak (zorg dat de dop 

goed dicht is!) 

-Leg voor het slapen hete, droge stenen van het kampvuur in je 

slaapzak. 

 

*Holle vezels zijn synthetische vezels die hol zijn, in die vezels zit er 

dus een beetje lucht gevangen en dat zorgt voor een betere isolatie 

dan gewone synthetische vezels. 
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Slaapmatjes 

Waarom? 

 Een slaapzak isoleert je lichaam omdat er een beetje lucht 

tussen de vulling komt. Aan de onderkant -waar jij op ligt- kan er dus 

helemaal geen lucht tussen de vulling. Om ‟s nachts niet al je 

warmte te verliezen aan de koude grond slapen we op een matje. En 

omdat het zachter ligt natuurlijk ;-) 

 

Isolatiewaarde 

 Om de isolatiewaarde mee te geven gebruiken fabrikanten de 

R-waarde; hoe hoger dit getal hoe warmer het matje. 

Met een R-waarde hoger dan 3 heb je zeker genoeg voor scouting. 

  

Soorten matjes 

Luchtmatrassen 

 Luchtmatrassen zijn goedkoop en op het eerste zicht slapen 

ze goed. Maar er is geen isolatie tussen de slaper en de grond. De 

lucht in de matras zal langzaam alle warmte wegnemen en afgeven 

aan de koude grond. Bovendien slaan ze snel lek en nemen ze (te) 

veel plaats in in de tent. 

 

Gesloten cel-matje 

 Dit is een matje van één stuk schuim. ze zijn goed, goedkoop 

en gaan zeer lang mee. Enige nadelen: ze liggen niet zo goed en ze 

nemen veel plaats in in je rugzak (in de meeste rugzakken passen 

ze niet). 

 

Open cellen of zelf-oplazende matjes. 

 Dit is de bekendste en best verkochte soort. Deze matjes 

hebben een ventiel om lucht in het matje te brengen; deze matjes 

blazen zichzelf op omdat het schuim uitzet en de lucht naar binnen 

zuigt.  

Ze komen in verschillende prijsklassen, ze zijn comfortabel en ze 

nemen weinig plaatse in je rugzak. 

Enige nadeel: als ze lek zijn, dan zijn ze nutteloos. 
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Nog een tip van nonkel leiding: 

-Berg je zelf-opblazende matje niet opgerold op, maar leg het open 

met het ventiel open. 

-Matjes van Therm-a-rest zijn ietsje duurder, maar je hebt recht op 

uitstekende levenslange garantie! (ook al beweren ze anders in de 

winkel*) 

-Prop je kleren voor de volgende dag in een hoes of zakje en 

gebruik het als hoofdkussen. Zo zijn je kleren meteen al lekker 

warm. 

-Lekken in zelfopblazende matjes kan zelf makkelijk opsporen met 

zeepsop. Om ze te dichten gebruik je best „Seamgrip‟, dit is een 

speciaal soort lijm om matjes te repareren. In één tube Seamgrip zit 

er teveel voor één lek, maar als je de tube in de vriezer bewaart, 

gaat de lijm niet kapot. 

 

*De kampeerwinkels doen soms weigerachtig tegenover artikelen 

met fabrieksgarantie omdat het extra werk met zich meebrengt. 

Deweerdt sport in Oostende heeft hier goede service, zelfs al is het 

matje niet bij hun aangekocht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel 

kampeerplezier, 

Zelfzekere maraboe 
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Beste Welpen, Zeehondjes en ouders, 

Naar jaarlijkse traditie wordt het na bijna 2 maanden scouts weer 
hoog tijd voor een eerste Weekend. We nodigen alle Welpen en 
Zeehondjes graag uit voor een onvergetelijk KARELA-weekend! Dit 
weekend vindt plaats op 1 en 2 november 2014 aan onze 
vuurtorenbasis in Oostende. 

We zullen er ravotten in de duinen en op het strand, knutselen, 
griezelen, ...??!! 

Jullie zijn allemaal welkom vanaf 10h00 in perfect uniform om jullie 
bagage wat te installeren, om dan 10h30 stipt het KARELA-weekend 
plechtig te kunnen openen. Zondag om 17u zullen we dan helaas weer 
afscheid moeten nemen van jullie. 

Wat moet er zeker in jullie bagage: 

matje & slaapzak 

pyjama 

voldoende ondergoed 

2 paar warme kousen 

warme trui 

paar stevige schoenen pantoffels 

stevige jas die tegen wind en regen kan  

eventueel een dikke sjaal, muts en handschoenen 

wasgerief 

zaklamp 

jullie knuffel!!! 

Halloweenverkleedkledij!!!!  

Jullie hoeven GEEN LUNCHPAKKET mee te brengen! 

Karelaweekend!! 
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Om alles goed te kunnen voorbereiden en voldoende eten te 
kunnen voorzien zouden wij graag alle inschrijvingen en de 
som van 12€ per deelnemende Welp of Zeehond ontvangen 
uiterlijk op zondag 26 oktober.  

Een briefje om je in te schrijven met meer info over de 
plaats, krijg je binnenkort van de leiding! 

Alvast een stevige scoutshand en hopelijk tot dan, 

 

Akela Matkah                                      
Bagheera   Zeevang                     

Raksha Kotick                                       
Baloe Epatkha 

Hathi Chickie 

Kaa 
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De leiding van het scoutsjaar 2014-2015 

Eenheidsleiding 

Zeehondjesleiding 

Zeevang 

Kotick 

Epatkha 

Bagheera 

Chickie 

Wulp 

Ijsvogel 

Matkah 
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De leiding van het scoutsjaar 2014-2015 

Welpenleiding 

Aspirantenleiding 

Bever 

Castor 

Baloe 

Hermelijn 

Narwal 

Raksha 

Hathi 

Bagheera 

Akela 

Kaa 
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Juniorleiding 

Seniormoderators 

Mpango Maraboe 

Stormvogel 

Pygo 

Jariboe 
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Dit wordt de leidersploeg voor 
het komende scoutsjaar. 
Hopelijk amuseren jullie je te 
pletter. Wij hebben er alvast 
zin in! Op een spetterend 
scoutsjaar! Tot in september! 
 
De Leiding 
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De Totemraad is proud to present 

Lise Heusequin 

A.K.A. 

Frivole Spitsvogel 

Jasper Nollet 

A.K.A. 

Zelfbewuste Fodi 
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Nele Stubbe 

A.K.A. 

Zachtmoedige Ara 

Wim De 
Kimpe 

A.K.A. 

Bedachtzame 
Geep 
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Ook dit jaar is er opnieuw de Roeicursus Stilstaand. 

Iedereen vanaf de aspiranten kan hier aan deelnemen. Je 

kunt kiezen tussen twee zaken: 

Er is het “roeibrevet”, dit is speciaal voor beginners. Hier 
leer je roeien, leer je roeibevelen begrijpen, leer je hoe 
een roeiboot in elkaar zit en word je een expert in 
eenvoudige knopen; 

Er is ook het “commandobrevet”. Dit is voor gevorderden: je 
leert het bevel voeren over een roeiboot, je krijgt wat 
meer theorie en leert lijnwerpen en alle courant 
gebruikte knopen maken. 

Wanneer? We starten op zaterdag 4 oktober om 09h00 

op de Spuikombasis en alles eindigt daar op zondag 5 

oktober om 17h00. 

Wat kost dat? 25€ voor een All In 

Wat moet je meenemen? Een lunchpakket voor de 
zaterdagmiddag; Reservekledij; Regenkledij; Eetgerief 
(bord of gamel, bestek en beker); Matje en slaapzak; 
Schrijfgerief & papier; Een klein beetje zakgeld [je krijgt 
voldoende te eten & te drinken]; Roeicursus* 
 
* De roeicursus kan je bij je inschrijving bestellen voor €10 
als je nog geen hebt. Die worden dan verdeeld de 
zaterdagochtend. (Dit is dezelfde cursus voor beginners, 
gevorderden als voor de zeilcursussen). 
 
Hoe inschrijven? Inschrijven doe je door te surfen naar 
www.fos.be/vloot en het formulier in te vullen op het 
tabblad RC Stilstaand. Betalen doe je dan op de rekening 
van de eenheid ( BE95 0013 4174 8658 ) met vermelding 
van je naam + beginners/gevorderden + cursusboek ja/nee. 
Je kunt inschrijven tot 22 september!  

Roeicursus Stilstaand 

http://www.fos.be/vloot


  

WESTHINDERTJE SEPT-OKT-NOV 2014 35 

Jaarlijks wordt er voor jou de Roeicursus Getijdenwater georganiseerd. 

Dit jaar is dat niet anders. Tijdens het tweede weekend van oktober, van 

de 11e tot de 13e staat een team instructeurs klaar om jou aan te leren 

hoe je veilig met een roeiboot kan manoeuvreren op getijdenwater. 

Iedereen die geboren is in ‟98 (of ouder) mag mee op cursus. 

Theoriedag: Tijdens het cursusweekend is er geen tijd om alle theorie te 

leren, dus voorbereiding is essentieel. Daarom organiseren we een 

aanvullende theoriedag. Deze gaat door op zaterdag 21 september van 

10u tot 16u in de grote vergaderzaal van FOS Open Scouting, 

Kortrijksesteenweg 639,9000 Gent. Om deze theoriedag goed te 

benutten leggen we een grote nadruk op de toepassing van de leerstof. 

Neem dus op voorhand de cursus al eens door. (De theoriedag is 

verplicht!) 

Wanneer? De cursus start vrijdag 11 oktober om 20u. Het einde van de 

cursus is zondag 13 oktober om 16u. 

Waar? De locatie bevindt zich op de Thonetlaan op Linkeroever, 

Antwerpen. Het correcte huisnummer wordt later meegedeeld. Met het 

openbaar vervoer is dit het vlotste bereikbaar door de trein te nemen 

naar Antwerpen-Centraal en daar een tram te nemen richting 

Linkeroever tot de halte premetrostation Frederik Van Eeden. 

Wat kost dat? 35€ All In 

Meebrengen? Reddingsvest, Matje, slaapzak, een extra dekentje, 

Toiletgerief, wasgerief, Schrijfgerief, Zeilkledij, Voldoende warme kleren, 

Eetgerief (bord/gamel, beker en bestek), FOS-cursusboek* 

* Het cursusboek kun je kopen bij de Fos Shop in Gent. Je kunt er 

eentje bestellen via shop@fos.be en hem dan afhalen tijdens de 

theoriedag. (Dit is een ander cursusboek dan voor de stilstaande 

cursussen!) 

Inschrijven? Inschrijven doe je door te surfen naar www.fos.be/vloot 

en het formulier in te vullen op het tabblad RC Getijden. Daarna krijg je 

de informatie voor betaling toegestuurd. 

Inschrijven kan t.e.m. 29 september! 

Roeicursus Stromend 

mailto:shop@fos.be
http://www.fos.be/vloot
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Restaurant Lobster 

Van Iseghemlaan 64  
8400 Oostende  
059/50.02.82.  
  
www.lobster.be  
resto@lobster.be  
  
Françoise, William, Jasper en Joost Nollet  
  
Specialiteit van kreeft , zeevruchten en fijne visgerechten 
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Prachtige zonneterras 

Gezellig restaurant 
 

Zomer: 1 april - 11 november 

Alle dagen open vanaf 9.30u. 

Winter: zat / zon / of op aanvraag 

 

 

 

 

 

Nieuwpoortses- teenweg 634 

8400 Oostende  

Tel. 059 30 62 44 – Fax 059 30 62 43 

E-mail: walrave@pandora.be - Site: www.walrave.com 
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 W I E  I S  W I E ?  

       

         Naam: Matisse Monteyne 

               

 Functie: Zeehondeleiding 

       

              Totemnaam:  Oprechte Albatros 

Naar wie keek je het meest op als kind? 

Mijn papa 

Wat betekent scouting voor jou? 

Het is een zeer leerrijke plek met toffe vrienden die altijd voor 

je klaar staan  

Wat wilde je worden toen je klein was? 

Prof basketter in Amerika 

Als je één wens mocht doen, wat zou die dan zijn?  

Om op de mainstage van Tomorowland te draaien  

Wat frustreert jou het meest?  

 Mensen die niet een keer kunnen lachen   
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    W I E  I S  W I E ?  

Wat vind je belangrijk in het leven?  

Dat je geniet van je leven. 

Indien het mogelijk zou zijn door de tijd te reizen, naar 

waar zou je dan een reis maken?  

De Middeleeuwen 

Stel dat je huis in brand staat en je kan nog één iets 

redden, wat zou dat dan zijn?  

Mijn laptop en dj set. 

Naar welk land of welke streek wil je zeker nog op reis 

gaan?  

Spanje 

Welke voorstelling, boek of film kan je nooit meer 

vergeten en waarom? 

Project X, het is een waanzinnige film. 

Wat is je favoriete motto?   

 This is your life, make every second legendary  
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 WIE IS  WIE?  encycloped ie  

 

 

Albatrossen behoren tot de grootste vliegende vogels en de 

grote albatrossen van hetgeslacht Diomedea hebben de 

grootste spanwijdte van alle nu levende vogels.  

Albatrossen hebben lange vleugels in verhouding tot hun 
lichaamsgrootte en hun wervels en bovenste 

vleugelbeenderen zijn hol maar sterk. Hiermee kunnen ze op 
efficiënte wijze lange afstanden afleggen door al zwevende 
gebruik te maken van opstijgende luchtstromen en dit af te 
wisselen met lange glijvluchten. Het voedsel van de albatros 
bestaat voornamelijk uit vis, inktvis, en krill. Ze eten aas, 

duiken naar prooi of grijpen hun prooi van het 
wateroppervlak. Albatrossen broeden in kolonies, die voor 
het grootste deel te vinden zijn op afgelegen eilanden in 

de oceaan. 

Oprechte 

Albatros 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vogelvlucht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geslacht_(biologie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diomedea
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spanwijdte_(vlucht)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vissen_(dieren)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Inktvissen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Krill
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vogelkolonie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oceaan
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H É , W I S T  J E  D A T …   

De totemraad weer vier 

leden rijker is? Welkom 

Ara, Fodi, Spitsvogel  en 

Geep! 

We veel geluk 

hebben gehad 

met het weer 

op kamp?  

Seniors speciale overtuigingsdansjes 

hebben om naar hun favoriete 

jachthavens te kunnen zeilen?  

Er op 25 

oktober een 

spetterende 

tweede editie 

komt van 100 

minutes? 

We een echt Kubb-

tornooi  hebben 

georganiseerd? De 

winnaars waren Ara, 

Pygo en Spitsvogel.  

De welpen en 

aspiranten in 

een 

modderbad 

hebben gerold? 

De keukenploeg 

weer ferm haar 

best heeft gedaan 

op zomerkamp? 

Er altijd nieuwe leden welkom 

zijn? Neem je vriendjes gerust 

mee naar de kinderfuif, 

startdag of naar 100 minutes. 

De juniors in 

een 

zelfgemaakte 

boot  sliepen 

op landkamp? 

Er nog steeds elke eerste 

vrijdag van de maand 

open bar is om 20u? 

Iedereen is welkom aan 

de spuikombasis!  

We op kamp 

weer veel hulp 

kregen van 

Zeewolf? 

Pacu niet alleen figuurlijk, maar 

soms ook letterlijk in de shit zit? 

Fodi 

meegaat op 

jamboree 

naar Japan? 

We dit jaar een grote, 

sterke leidersploeg 

hebben? 

Er heel wat 

ouders op 

bezoekweeke

nd kwamen? 

Sero zijn knie in de andere 

richting ook kan buigen? Dat 

kan niet veel na elkaar... 

De juniors 

een prachtig 

filmpje 

maakten op 

‘Louise? Je 

kan het 

bekijken op 

de 

facebookpagi

na. 

Dit boekje 

gedrukt werd 

door je ma? 

Karen terug 

is van 

weggeweest

? Ze zal 

leiding zijn 

bij de 

welpen. 
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We op kamp 

weer veel hulp 

kregen van 

Zeewolf? 

07/09 Eerste vergadering  (overgangen) 

14/09 Startdag 

21/09 FOSshop 

4-5/10 Roeicursus stilstaand 

10-12/10 Roeicursus stromend 

17/10 Dag van de jeugdbeweging 

19/10 Kinderfuif 

25/10 100 minutes 

01/11 Bloemlegging 

01-02/11 Karelaweekend 

15/11 Herfstfeest 

16/11 Eenheidszwemmen 

07/12 Inschrijvingen winterkamp 

26-30/12 Winterkamp te Zutendaal 

26/04 Opening Vaarseizoen 

06-16/07 Zomerkamp te Kamperland   

  (Aspiranten, Juniors en Seniors) 

06-12/07 Zomerkamp te Kamperland   

  (Welpen en Zeehonden) 

12/07 Bezoekdag 




