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Beste Scouts-vrienden, 

Alweer drie maanden en vele activiteiten 
verder! Onlangs doorploeterden we voor het 
eerst een Quiz-avond en Lager/Hogerwalavond 
(met succes), namen we met de leiding even 
vrijaf op leidersweekend (met geweldig succes) 
en gingen verschillende leden op cursus (met 
afwisselend succes). 

Dit WH’tje en onze energie de komende twee 
maand zal vooral gericht zijn op het 
zomerkamp. We trekken dit jaar naar het 
vertrouwde Zeeland, maar naar het minder 
vertrouwde Kamperland van 6 tot 16 juli voor 
alle varende takken en van 6 tot 12 juli voor de 
Welpen en de Zeehondjes. Het kamp zal in 
thema staan van de gevaarlijke, maar zeer 
moedige Vikingen. De hele leidersploeg heeft er 
alvast keiveel zin in, hopelijk jullie ook! 

 

Editoraaltje 
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Dit is alweer het laatste WH’tje van dit scoutsjaar. 
Wat vliegt de tijd toch. Dit is tevens het laatste 
editoraaltje dat geschreven zal worden door ons 
twee, want vanaf volgend jaar geven we de fakkel 
door.  

In 1998 zetten we samen onze eerste stappen in de 
scouts en doorliepen een enorm mooie 
scoutscarrière, waarbij we zowat elke functie gehad 
hebben: van hulpnestleidster tot kwartiermeester 
en van puberale junior tot gedreven 
eenheidsleidsters. Banden werden gekweekt voor 
het leven! Het afscheid van de scouts zal dan ook 
geen volledig afscheid zijn, jullie zullen ons nog 
vaak genoeg zien passeren. 

Bedankt aan iedereen waarmee we ooit in een tak 
zaten, op kamp gingen, een cursus mee deelden, 
leiding van ons waren en waarmee we samen in 
leiding stonden. Heel hard bedankt! 

Tot later! 

Wulp en Ijsvogel 
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Bericht aan de eenheidsleiding 

Beste eenheidsleidsters, Wulp en Ijsvogel 

Bij deze wil de hele leidersploeg jullie graag 

bedanken voor de goede leiding de voorbije 

jaren. Jullie stonden steeds voor ons klaar en dat 

apprecieerden we enorm! Heel erg bedankt! 

De leiding 
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P R O G R A M M A  Z E E H O N D J E S  

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!  

07/06   De zeehondjes tegen de leiding. Kunnen 
   jullie dit aan? 
 
14 /06  Wat kun jij met waterballonnen en een  
   waterpistool? Misschien de leiding nat  
   maken? 
 
21/06   De zeehondjes op het water! Om 14u  
   aan de spuikombasis 
 
28 /06   De laatste scoutszondag van het jaar,  
   dat verdient een feestje! 
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P R O G R A M M A  W E L P E N  

7/06   1001 mogelijkheden 

14/06  De “welpengames” 

21/06  De zon schijnt, maar toch voel ik  

   spetters (neem reservekledij en een 

   handdoek mee). We verzamelen om 

   14u aan de SPUIKOMBASIS 

28/06  Hoe goed kunnen de welpen in team 

 werken? We wagen ons op een 

 hindernissenparcours! We spreken af 

 om 13u45 aan de Krokodil in 

 Middelkerke. Indien u problemen 

 heeft om uw zoon of dochter ter 

 plaatse te krijgen, neem dan contact 

 op met Akela en dan zorgen wij ervoor 

 dat uw zoon of dochter er toch bij kan 

 zijn! Meer info 

kunt u terugvinden 

op  het blaadje 

die  aan het 

 Westhindertje 

 geniet is.  
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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: korte 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! 
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P R O G R A M M A  A S P I R A N T E N  

07/06 Train je armspieren alvast, want we gaan 

  nog eens goed roeien. 

14/06 We oefenen nog eens, want anders  

  raken we het Veerse meer nooit   

  overgeroeid! Wadde? Meenjem? JA! 

21/06 Al eens  op rooftocht geweest als een  

  viking? We bereiden ons voor op kamp! 

28/06 Bijna kamp!! Yes!!!  Maak je valies al  

  klaar, we zijn bijna weg!  

We verzamelen steeds aan de spuikombasis, tenzij anders 
vermeld.  Breng ALTIJD reservekledij en een handdoek mee. 

Na opening vaarseizoen dragen we steeds een KORTE 
zwarte of blauwe broek.  
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

7/6   ALLE WIND IN DE ZEILEN NOG AAN TOE 
 
14/6   Ain't no playor lik a goddamn sailor 
 
21/6   Zou je in de omgekeerde wereld zeilen  
   met je zwaard en zwaarden met je zeil? 
 
28/6   28+6+15=49, 49/#juniors=#juniors  
   TOEVAL?!!??? 
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P R O G R A M M A  S E N I O R S  

 

7/06   ’t is lang geleden dat we nog eens  

   effectief gezeild hebben! 

14/06   Zeilen of studeren of Snapchat &  

   Instagram?  

21/06   Heidense inhuldiging van de zomer 

28/06   Afscheid nemen bestaat niet… De  

   langste zondag ooit! 

 

Laten jullie aub tijdens de examens steeds weten 

wie komt en wie niet komt. Bel me, schrijf me! 

 



  

WESTHINDERTJE JUN-JUL-AUG 2015 13 

 

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 

Nog steeds een 

echte 

aanrader! 

https://www.facebook.com/tweede.fos?fref=ts
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De wijze raad van 

nonkel M
araboe 

Kampaccessoires 

 

Dag kinderen van de toekomst, in deze editie geef ik wat meer uitleg 
over de verschillende accessoires die je kunt gebruiken op kamp. 

Kampeerhanddoek 

Je kunt met een gewone handdoek prima op kamp, maar een 
kampeerhanddoek is een must voor trektochten. 
Kampeerhanddoeken zijn compact, snel droog en licht. 
Ze bestaan in verschillende prijscategorieen: 

-Eenvoudige modellen zijn eigenlijk niet meer dan ‘high-end’ dweilen, 
gemaakt van viscose (kunstzijde ofwel rayon). Ze nemen water op en dat 
is het dan ongeveer. Deze handdoeken zijn snel verzadigd. Ze zijn handig 
om de condens van een tent te soppen... 

-Microvezelhanddoeken worden het meeste verkocht. Ze zijn van 
dezelfde stof gemaakt als microvezeldoeken om te reinigen, alleen zijn 
de lusjes in de stof veel fijner, wat 
een zachte doek maakt. * 
Ze zijn comfortabel, snel droog en 
vaak anti-bacterieel. Dat laatste is 
handig op trektochten, waar je 
geen tijd hebt om je handdoek 
volledig te drogen of eens te 
wassen. En het voorkomt vieze 
geurtjes ! Deze handdoeken zijn 
helemaal niet zo duur, de beste 
keuze voor scouts dus ! 
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-Duurdere modellen zijn lichter en sneller droog, maar 
vaak minder comfortabel. Ze hebben een stugge textuur. 
Deze zijn gericht op extreme expedities. 

Aan kampeerhanddoeken hangt vaak een handige lus, 
zodat je hem overal kunt te drogen hangen, kies een 
plekje met zon en wind, dan is ie zo droog! 
Na het kamp kun je ze gewoon thuis 
wassen in de wasmachine. 
Vaak heb je een ruime keuze van 
formaten, kies best niet te klein! 

Nog wat losse tips om het douchen op 
kamp eenvoudiger te maken: 
-Gebruik een toiletzak die je kunt 
ophangen aan de deur van de douche; 
vaak is er niet veel ruimte.  

-Kies een rustig moment om je te 
douchen, zodat je je niet hoeft te 
haasten. Douchen is een rustig 
moment voor jezelf, even weg van de drukte. 

-Vaak heb je maar 5 minuten warm water per beurt, das 
is niet veel. Vaak kun je de timer even stoppen om je 
helemaal in te zepen, zo heb je meer warm water om van 
te genieten. 

-Je hoeft niet volledig uitgedost uit de douche te komen, 
de helft van je kleren kan je buiten de douche nog 
aandoen. Zo is de douche sneller vrij voor de volgende. 
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Gamellen 

De gamel is de scouts-versie van een bord, er bestaan drie 
filosofieën tussen gebruikers van de gamel: 

De 'keukenploegscheptmijnetenwelop'-
strekking: Deze scouts zijn gebaat bij een 
gewillige keukenploeg en een vierkante gamel 
met een vast handvat. 
Op natuurdag kun je hiermee nog wel uit de 
voeten, maar het is iets onhandiger. 

 

‘Kokenopeigenhoutvuurissupercool’-
fanatiekelingen: Deze diehards zijn 
eerder gebaat bij een gamel met een 
randje én een losse steel. 
Dankzij de losse steel kan je de gloeiend 
hete gamel van het vuur nemen zonder 
je te verbranden. Een vast handvat zou 
gewoon te warm worden op het vuur. 

 

‘Ikwileenrozemetbloempjesopmamaaaasjeblievt!’: Deze scouts 
komen op kamp met een plastieken afwasbaar bordje. Wie 
tussen de lijnen leest, weet waarom ik hier verder niet op inga. 
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Gammellen zijn doorgaans van aluminium, dat is licht, 
goedkoop, roestvrij en makkelijk proper te houden. 
Er bestaan ook ijzeren gamellen; die zijn veel sterker 
maar gaan snel roesten, geen goede optie dus. 
In duurdere reeksen zijn er ook kooksets met een anti-
aanbaklaag. Als je goed kunt koken op je hout- of 
gasvuur en je doet meerdaagse trektochten is dat best 
handig. Maar voor de door-de-weekse scouts die al eens 
met een vork krast in zijn gamel, zijn dat parels voor de 
zwijnen. 

Nog wat losse tips om te koken met gamellen: 
-Voor het koken wrijf je de buitenkant van je gamel in 
met zeep. De roet krijg je nadien zeer gemakkelijk af.** 
-Leg 2 balken parallel met de kolen en het vuur tussen in. 
Op de 2 parallelle balken kan je eenvoudig je gamel neer 
zetten. 
-Nog eenvoudiger is om een metalen rooster over je 
vuur te leggen. 
-Zoek een plaatsje op het vuur dat niet te heet is, anders 
is je eten zo aangebrand, kook liever wat te traag. 
-Schoonmaken doe je zo: Neem een schep zand, water 
en zeep in je gamel en zet op het vuur tot het lauw is. 
Schuur nu je gamel uit met het zand, tot alle etensresten 
weg zijn. Eventueel kan je nog eens uitwassen met zeep 
Goed uitspoelen nadien! Als laatste schuur je het roet 
van de onderkant weg. Let op de roet op de onderkant 
maakt gelijk je handdoek erg vuil. 
-Zorg steeds dat je vuur goed uit is nadien, je kunt beter 
teveel blussen dan te weinig! Dat vermijdt zeurende 
terreinbeheerders en bosbranden. 
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*Ik heb wel al eens inventieve scouts gezien die een grote 
microvezel-keukendoek gebruiken als handdoek. En dat 
werkt ook prima! 
**Enkel de buitenkant, we hebben al anders gezien… 

Veel plezier op kamp, 
Zelfzekere maraboe 

Heb je zelf nog vragen over een scoutskwestie of 

zou je graag wat meer info willen over een bepaald 

onderwerp? Laat het ons dan zeker weten en stuur 

een mailtje naar hermelijn@seascouts.be OF 

maraboe@seascouts.be 
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Zomerkamp 

2015 

Alles wat je moet weten over het 

spetterende kamp dat we tegemoet gaan. 

Lees er alles over en begin alvast weg 

te dromen naar de fantastische 

kampsfeer 
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Waar: Terreinen Zandkreek Groep, Kamperland 
 
Bezoekdag: Je kan je zoon of je dochter bezoeken op 12 juli.  
Ouders, familie, vrienden, … kunnen blijven eten, zie verder. 
 
Briefje schrijven:  Tom Maat  

 2de FOS Sea Scouts Oostende  
 Zandkreek Groep 
 Havenweg 1A 
 4493 MT Kamperland 
 Nederland 
 

Telefoon: Enkel in noodgevallen, 0499/154550 (Ijsvogel) Of leiding ter plekke 
zie contactgegevens leiding. 

 

Inschrijvingen 
We organiseren een inschrijvingsnamiddag. Overschrijven is niet mogelijk. 
Kunt u niet aanwezig zijn op de inschrijvingsdag? Geef dan een seintje aan de 
takleider.  
Wanneer: Op zondag 31 mei vanaf 13h00 tot 14h00  
Waar: Jeugddorp  
Meebrengen:  

 Gepast bedrag  
 Eventueel geld voor het eten op bezoekdag.  
 Medische Fiche per kind.  
 Ziekenfondsklevertjes.  

 

Korting voor broer en zus  
Hoewel onze kampen erg goedkoop zijn, kunnen ze nog behoorlijk duur 
uitvallen als er broers of zussen meegaan.  
Daarom geven we graag een korting. Voor de tweede broer of zus die meegaat 
krijg je 5 euro korting, gaat er een derde broer of zus mee dan krijg je 10 euro 
korting, enz….  

ALGEMENE INFO ZOMERKAMP 
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Medische fiche 
Bij dit WH’tje vind je een medische fiche. Graag hebben we voor elk 
kind een volledig ingevulde fiche, dat je op de inschrijvingsdag 
afgeeft. Vergeet niet van enkele klevertjes van de ziekenkas met een 
hoekje vast te kleven.  

(Je kunt de medische fiche ook terug vinden op de website). 

Vergeet niet om uw kind zijn/haar SIS-kaart mee te geven op kamp.  

Als er medicatie moet toegediend worden, dan kan alles tijdens het 
vertrek afgegeven worden aan de leiding. Stop er ook een blaadje bij 
waarop duidelijk staat voor wie de medicatie zijn en hoe vaak ze 
toegediend moeten worden. 

Vervoer Zeehonden en Welpen 
De Zeehonden en Welpen vertrekken naar het kampterrein met de 
bus. Voor het terugkeren wordt er verwacht dat ze met eigen vervoer 
worden afgehaald op de bezoekdag. Dit betekent dat er GEEN vervoer 
georganiseerd wordt. Heb je problemen om je kleine spruit te komen 
ophalen? Laat iets weten aan de leiding, dan kunnen we zoeken naar 
een oplossing. 

Bezoekdag  
Enkel op 12 juli is er een bezoekdag. Op de bezoekdag is er de 
mogelijkheid tot eten voorzien voor de prijs van € 8. Inschrijven en 
betalen kan op de inschrijvingsdag. 

Het heeft geen zin om op een andere dag te komen, waarschijnlijk 
moet je dan van een kale reis terug komen daar de activiteiten 
gewoon zullen doorgaan en je spruit geen tijd zal hebben voor je.  

We verwachten iedereen vanaf 11u00, gelieve niet vroeger te komen 
daar we nog tal van karweien hebben en dan kunnen jullie kindjes 
jullie geen aandacht geven. Dit is tevens dezelfde dag dat de 
Zeehonden en  Welpen terug naar huis keren.  
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Welpen en Zeehonden 
 

Wanneer: Van maandag 6 juli tot zondag 12 juli 
Kostprijs 100 euro  
Vervoer De Welpen en Zeehonden vertrekken met de bus naar het 
kampterrein, op het einde van het kamp wordt er geen vervoer 
voorzien (zie verder). 
Bagage: De bagage kan mee op de bus. 
Vertrek: Maandag 6 juli om 8u00 spreken we af aan de Spuikombasis. 
Vergeet je lunchpakket, das en uniform niet mee te brengen! 
Aankomst: Zondag 12 juli met bezoekdag eindigt het kamp voor de 
Welpen en Zeehonden. 
 

Aspiranten 
 

Wanneer: Van maandag 6 juli tot donderdag 16 juli.  
Kostprijs 140 euro  
Vervoer: We gaan met de fiets naar Kamperland. Zorg dus dat je fiets 
tip top in orde is! 
Bagage: De bagage mag afgegeven worden op donderdag 2 juli om 
19u op de Spuikombasis. De bagage wordt met een vrachtwagen naar 
Veere gebracht.  
Vertrek: Maandag 6 juli om 8h00 vertrekken we aan de basis met de 
fiets. Neem een rugzakje mee met daar in een lunchpakket en een 
regenjas. Vergeet ook je uniform en je das niet.  
Aankomst: Donderdag 16 juli komen we ongeveer om 17u00 terug 
aan op de Spuikombasis met de fiets. 

KAMPINFO PER TAK 
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Juniors 

Wanneer: Van maandag 6 juli tot donderdag 16 juli.  
Van dinsdag 7 juli tot zaterdag 11 juli gaan we op zeilkamp! 
Kostprijs 140 euro  
Vervoer: We gaan met de fiets naar Kamperland. Zorg dus dat je fiets tip 
top in orde is! 
Bagage: De bagage mag afgegeven worden op donderdag 2 juli om 19u 
op de Spuikombasis. De bagage wordt met een vrachtwagen naar Veere 
gebracht.  
Op zeilkamp neem je enkel de bagage mee die je dan ook nodig hebt. 
Zorg dus voor een (extra) waterdichte zak. 
Vertrek: Maandag 6 juli om 8h00 vertrekken we aan de basis met de 
fiets. Neem een rugzakje mee met daar in een lunchpakket en een 
regenjas. Vergeet ook je uniform en je das niet.  
Aankomst: Donderdag 16 juli komen we ongeveer om 17u00 terug aan 
op de Spuikombasis met de fiets. 
 

Seniors 
Wanneer: Van maandag 6 juli tot vrijdag 17 juli (of zaterdag 18 juli)  
Van dinsdag 7 juli tot zaterdag 11 juli gaan we op zeilkamp. Vanaf 16 juli 
gaan we op nakamp. Om die reden is de aankomst datum dus ook  wat 
variabel. 
Kostprijs 140 euro  
Vervoer: We gaan met de fiets naar Kamperland. Zorg dus dat je fiets tip 
top in orde is! Terug keren gebeurt met de boten. Je fiets gaat dan in de 
vrachtwagen naar huis. 
Bagage: De bagage mag afgegeven worden op donderdag 2 juli om 19u 
op de Spuikombasis. De bagage wordt met een vrachtwagen naar Veere 
gebracht.  
Op zeilkamp neem je enkel de bagage mee die je dan ook nodig hebt. 
Zorg dus voor een (extra) waterdichte zak. 
Vertrek: Maandag 6 juli om 8h00 vertrekken we aan de basis met de 
fiets. Neem een rugzakje mee met daar in een lunchpakket en een 
regenjas. Vergeet ook je  uniform en je das niet.  
Aankomst: Vrijdag 17 juli. Ouders worden op de hoogte gehouden van 
het geschatte aankomstuur. 



  

WESTHINDERTJE JUN-JUL-AUG 2015 24 

Slapen  
Slaapzak  

Matje  

Pyjama  

Knuffel  
 
Eten (enkel aspi-jun-sen)  

Gamel  

Bestek  

Keukenhanddoek  

Drinkbeker  
 
Kledij  

Genoeg ondergoed voor 10 dagen  

Voldoende T-shirts  

Broeken  

Sportschoenen en ander schoeisel  

Een warme trui voor ‘s avonds  

Regenkledij  

Sportieve kledij  

Zwemgerief  

Voldoende sokken  

sandalen  

Linnen zak voor vuile was  

THEMAKLEDIJ !!!  

PERFECT UNIFORM  

Wat neem je allemaal mee op kamp? 

Allerlei (enkel aspi-jun-sen)  
Ietwat zakgeld  

Plooibaar zakmes  

Kompas  

Zaklamp  

Klein rugzakje  

 
Noodzakelijk kwaad  

SIS-kaart  

Identiteitskaart  
 
Welpen en Zeehonden 

Geld voor postkaartjes 
 & postzegels  

Adressen voor kaartjes 
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 Tijdens het kamp raken kleren sowieso vuil, dus laat je nieuwste 
schoenen en je mooiste broek thuis.  

 
 Computerspelletjes,mp3toestellen, gsm’s, smartphones en 

dergelijke gaan zeker verloren of stuk, dus laat die ook maar 
thuis.  

 
 Markeer AL je gerief (kleren,gamel…)zodat we de berg verloren 

voorwerpen kunnen verminderen!  
 
 Een klein rugzakje voor bestek, gamel en drinkbeker heeft zijn 

gemak en orde reeds bewezen op kamp.  

 Gsm’s kunnen handig zijn, maar op kamp draait het 
uiteraard om het samen buiten zijn en de leuke 
activiteiten. Denk er daarom eens goed over na of je de 
jouwe wel meeneemt. Een kleine ontwenning kan nooit 
kwaad. Zeehondjes en welpen hebben zulke zaken 
uiteraard niet nodig en dus ook niet mee op kamp. 
Oudere takken kunnen een gsm meenemen, maar dat is 
zeker niet nodig! Wees er op voorbereid dat dit op eigen  
risisco is en dat gsm’s niet worden toegelaten tijdens de 
activiteiten. Dochter-of zoonlief is dus niet de hele dag 
bereikbaar. Als er noodgevallen zijn, kan je steeds terecht 
op het nummer van de leiding.  

 Gelieve de Welpen en Zeehonden geen snoep mee te geven, ze 
krijgen op kamp dagelijks een vieruurtje en zo is iedereen gelijk 
voor de wet.  

Tips voor op kamp 
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In deze bladzijden vind je alles wat je altijd al wou weten over onze 
zeiltochten. Praktische zaken worden belicht, maar ook antwoorden 
gegeven op prangende vragen als: moet mijn zwemvest assorti zijn met de 
kleur van de boten? Dekt de zonnecrème van de Aldi beter? En, hoe plas ik 
over boord? Lees verder… 
 
Zie ginds komt de zeilboot  
We trekken met vier boten naar Nederland: de Walkure, de Walhalla, de 
Stormvogel en de Walrave. Onze boten zijn vier uit de kluiten gewassen 
zeilboten. Elke boot heeft zijn buitenboordmotor en is volledig uitgerust om 
trektochten te doen. We slapen onder een basje, dat is een zeil dat we over 
de boten spannen om er een drijvende tent van te maken. Er gaat ook een 
EHBO- koffer mee, waterdichte tonnen voor eten, een koffer met kookgerei 
(De zogenaamde “Seniorkoffer”), een koffer met gereedschap en voor elke 
boot een map met zeekaarten en registratiepapieren. 
 
Zeg e Ki, noa woa goan we?  
Men der gin gedacht van! 

Tijdens het zeilen ben je altijd afhankelijk van wind en stroming, daarom staat 

de zeiltocht nooit echt vast. Wat wel zeker is dat we van 7 tot 12 juli weg zijn. 

De reddingsvest. Een essentieel onderdeel van je kampgarderobe.  
IEDEREEN MOET ZIJN EIGEN REDDINGSVEST MEEBRENGEN. Een goeie 
reddingsvest herken je aan de hoge kraag, die je hoofd boven water houdt als 
je bewusteloos in het water ligt; en aan de fel oranje kleur, zodat je gezien 
wordt. Een reddingsvest kan je kopen in de betere sportzaak of bij Decathlon. 
De goedkoopste kan je al krijgen voor  een 40 tal euro‘s. En even voor alle 
duidelijkheid, wie geen reddingsvest mee heeft, gaat niet mee op zeiltocht. 
Vergeet ook je regenkledij niet. Zorg voor een echt waterdicht jasje en broek. 
Een kaaweetje houdt de regen niet tegen, maar met bijvoorbeeld een 
regenpak voor op de fiets kom je al een heel eind. 
(Zie ook: ‘Wijze raad van Nonkel Maraboe’ - WH’tje Jan-Feb-Ma ‘15) 

Algemene info Zeilkamp 
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Wijze raad van nonkel leiding  
 Verpak je bagage in een waterdichte zak (een stevige plastiek zak 

of een vuilniszak) en steek dat alles in je kitzak of rugzak. Je mag er 
je pink op verwedden dat je bagage nat wordt door de regen, 
overslaand water of door een ongelukje bij het in- en uitladen van 
de zakken.  

 Je regenkledij, zonnecrème en eetgerij verpak je best in een klein 
zakje die je op een makkelijk bereikbare plaats legt in de boot.  

 Tijdens een zeiltocht zal je al iets meer geld verbruiken dan tijdens 
een gewoon kamp. Je eet al eens meer patat met satésaus en een 
berehap en soms sluiten we de avond af op een terrasje. Ook s‘ 
avonds in een haventje heb je geld nodig om te douchen.  

 We zeilen altijd ongeveer 6 tot 10 uur aan één stuk. Vergeet niet 
even naar het toilet te gaan voor we vertrekken…  

 
Wat neem je best nog extra mee…  

 Matje (geen luchtmatras, dit past niet in de boot)  

 Lippenbalsem 

 Petje 

 Zonnebril 

 Naald en garen 

 Een radiootje voor tijdens het zeilen 
 
Dit dulden we niet op kamp: 

 Alcoholische dranken, rookwaren & andere al dan niet gelegaliseerde of  
gedoogde drugs  

 Dolken, pistolen, karabijnen, busje met traangas of paperspray etc.  
 
Noodnummer  
Doordat we op het water verblijven zijn we niet altijd bereikbaar. Maar de 
leiding neemt voor noodgevallen hun GSM mee.  
In uiterste nood kun je ons bereiken op : 
0496/892765 (Mpango) of  0497/505495 (Pygo) 
 

All aboard! 
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 Steek nooit je portefeuille in je broekzak als je gaat zeilen. Water 
heeft een enorme aantrekkingskracht.  

 
 De zwaartekracht verdubbelt ook als het gaat om kleine, 

noodzakelijke voorwerpen als zoals bestek, zakmessen, muntjes, … 
knoop dus even de zakken van je hemd dicht als je over het water 
buigt.  

 
 Nog zo‘n bizarre natuurwet: al verberg je je gsm nog zo snel, het 

zeewater of andermans voet vindt wel. Laat ze thuis!  
 Voor meer info hierover kun je terecht bij ervaringsdeskundige 
 Agoeti. 
 
 Mensen die graag vissen, neem draad en haakjes mee.  
 
 Je zonnebrandolie moet zeker factor 10 zijn. Doordat de zonnestralen 

terugkaatsen op water verbrand je twee keer zo snel. En ja, die van 
den Aldi is goed genoeg.  

 
 We zeilen op heel proper en waardevol water. Vol leven, boven en 

onder de zeespiegel. Gooi daarom niks overboord, zelfs geen klokhuis 
of bananenschil (‘Dat verteert wel!’ horen we iemand zeggen. Neen!). 
In elke boot zal er een vuilniszakje zijn.  

 
 Je komt niet met combats of parabotten in de boten. Slecht voor onze 

boten, en als je overboord sukkelt kan je amper zwemmen.  
 
 Mensen met brillen of zonnebrillen, breng een touwtje me voor je 

bril. Voor mensen met contactlenzen is dit niet echt nodig. 
 
 Verspreid je geld over je bagage. Als je je geldbeugel verliest ben je 

dan niet meteen alles kwijt.  

Tips voor een geslaagd zeilkamp 
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KAMPTHEMA 
 

 

DE VIKINGEN 
 

 

 

Ontdek in de volgende  

pagina’s alles wat je 

ooit al wilde weten over 

de Vikingen! 
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Vikingen:  

Wie zijn ze? Wat doen ze?  

Waar komen ze vandaan? 

Wie zijn ze? 

Vikingen of ook wel Noormannen leefden in de 

8ste en 9de eeuw. Ze zijn vooral bekend om hun 

vele rooftochten in Europa. Ook hier bij ons 

kwamen ze heel wat plunderen. 

Wat doen ze? 

De Vikingen staan bij ons dus vooral gekend om hun vele 

rooftochten, maar eigenlijk was 

het een zeer slim volk dat veel 

bereikte en veel uitvindingen 

deden. Zo waren de Vikingen 

bijvoorbeeld de eerste 

Europeanen die Amerika 

bereikten! 

Waar komen ze vandaan? 

De Vikingen kwamen uit het 

Noorden. Ze waren dus 

afkomstig uit de landen die we nu kennen als Denemarken, 

Zweden, Noorwegen, Finland en Ijsland. 

Ze kwamen tot bij ons met hun typische Vikingschepen. Deze 

worden ook wel drakkar, knarr of karve genoemd. Dit zijn zeer 
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Bekende Vikingen 

Hoewel de Vikingen vele honderden jaren geleden leefden, zijn er nog 

steeds enkele Vikingen die zeer bekend zijn. 

Leif Erikson 

Leif Ericsson was de zoon van Eric de Rode, een Viking met rood haar. 

Eric de Rode had Groenland ontdekt. Leif was een 

bijzondere zeeman. Met 35 man vertrok hij uit Groenland 

op zoek naar hout. Leif voer naar het westen waar hij na 

ijskoude maanden aan land kwam. Leif noemde het land 

Vinland (wijnland), maar eigenlijk was hij in Amerika. De 

Vikingen zagen dus voor het eerst de Indianen, maar na 

de winter vertrokken de Vikingen weer. Ze vonden het 

nieuwe land maar niks… 

Rollo 

De noordkust van Frankrijk heet Normandië. Deze 

streek dankt zijn naam aan de andere naam van de 

Vikingen: de Noormannen. De Vikingen waren daar 

aan land gegaan. Regelmatig waren er gevechten 

tussen de Vikingen en Franse ridders, die hun land 

probeerden te verdedigen. In 911 kwam de Franse 

koning met een voorstel: de Vikingen mochten in 

Normandië blijven. In ruil daarvoor moesten ze het gebied verdedigen 

tegen andere Vikingen. Vikingaanvoerder Rollo ging akkoord en kreeg 

het gebied als hertogdom te leen. 

Andere bekende Vikingen zijn: Malm, Frostig, Ragkorn, Kortvarig, 

Expedit en vele anderen. Naar hen werden bijvoorbeeld Ikea-meubelen 

genoemd. 
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Andere weetjes en overblijfsels 

De goden 

Ook de goden van de Vikingen zijn bij ons nog 

steeds gekend. De hoofdgod was Odin, de 

wijste van allemaal. Hij was de god van de 

oorlog. Zijn zoon heette Thor, wat donder 

betekent. Thor was de populairste god en hij 

leek veel op een mens. Hij wordt vaak 

afgebeeld met een hamer, waarmee hij 

donderslagen kon maken. 

Het schrift 

In het tijdperk van de Vikingen was het 

"gesproken woord" belangrijker dan het 

"schrift". Alles werd van generatie op 

generatie mondeling doorgegeven. Als 

"schrift" gebruikten de Vikingen runen. Dit 

runen bestond uit streepjes die ze in bot, 

hout, steen en metaal krasten. Als de 

Vikingen gevochten hadden dan maakten ze 

van een steen of hout een gedenkteken. Vandaag zijn er 

nog zeer veel Runenstenen terug te vinden. 

De helmen!? 

Hoewel de Vikingen zeer vaak afgebeeld worden met 

een helm met hoorns, is er nooit bewijs gevonden dat 

ze die ook echt droegen tijdens de veldslagen. De 

verwarring is waarschijnlijk ontstaan doordat bij  

opgravingen drinkhoorns naast platte helmen gevonden werden. 
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De Vikingen op het scherm 

Dat de Vikingen een enorme impact gehad hebben, kunnen we 

vandaag ook nog terug vinden in tv-series voor alle leeftijden. 

Wickie de viking 

Wickie de viking is een serie op Ketnet, maar 

Wickie de Viking is helemaal geen gewone 

Viking: hij is klein en gevoelig, maar erg 

vindingrijk en slim. Als zoon van de grote 

Viking-chef Halvar gaat hij mee op talloze 

avonturen op het Vikingschip. De onhandige 

bemanning verzeilt regelmatig in hopeloze 

situaties die ze, zoals het échte Vikings 

betaamt, met alle geweld te lijf willen gaan. 

Maar Wickie kiest liever voor vreedzame 

oplossing en vertrouwt op de kracht van zijn verstand. Dapper en 

slim als hij is, lost hij de problemen op door over zijn neus te 

wrijven voor een 'geniaal idee'. 

Vikings 

Vikings is een historische dramareeks uit 

2013. De reeks begint aan het begin van 

het tijdperk van de vikingen, rond de 9e 

eeuw, in Scandinavië. De mannen van 

het Kattegat worden jaarlijks op 

rooftocht naar het oosten gestuurd door 

de graaf. Boer Ragnar heeft echter verhalen gehoord over de "grote 

schatten" die in het westen te rapen vallen en wil eens graag die 

kant op. Daar begint een groot avontuur. 
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Een kostuum samenstellen 

Geen kamp zonder spelen in themakledij. Aangezien we weten dat het 

niet altijd even eenvoudig is om dit samen te stellen, vind je hieronder 

een paar tips. Al juichen wij het natuurlijk toe als jullie je fantasie de 

vrije loop laten! 

Het hoofddeksel: een helm 

Zoals je al gelezen hebt, droegen de Vikingen dus niet echt een helm 

met hoorns, maar een gewone platte helm. Al hoef je natuurlijk niet écht 

rekening te houden met historische correctheid. 

 

 

 

 

Bont en leer: veel bont en leer! 

In de tijd van de Vikingen waren er uiteraard nog geen naaimachines en 

textielfabrieken. Daarnaast woonden de Vikingen in het Noorden en 

deden vaak lange tochten in de barre kou, waardoor ze steeds goed 

ingepakt moesten zijn. Bont en leer deden hierbij hun werk. 

 

 

 

 

Tip 1: Voor vals leer en bont moeten geen beestjes sterven. 

Tip 2: Wij gaan op kamp in de zomer 
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Wapens 

Helaas waren de Vikingen doorgaans geen vredelievend volk. 

Ze hadden dus een groot arsenaal aan wapens. Veel 

voorkomende wapens waren: 

De Oorlogshamer  Het Zwaard   De Bijl 

Let op! Op kamp is het niet de bedoeling écht mensen pijn te 

doen. 

Voor de meisjes 

Ook de damesvikingen gingen mee vechten. Het was dus 

belangrijk dat hun haren niet in de weg zaten, daarom droegen 

ze vaak vlechten.  

Na het vechten hielden de meisjesvikingen er ook van om 

juwelen te dragen. Deze bestonden vaak uit simpel metaal en 

leer. Vaak waren er teksten in runen in gekerfd.  
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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 

 

 

 

 

 

 

Nieuwpoortsesteenweg 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:  Manon Van Nuffel 

Functie:  Zeehondjesleiding 

Totemnaam:  Goedaardige 

Ibis 

Naar wie keek je het meest 

op als kind? Mijn ouders 

Wat betekent scouting voor jou? 

Heel veel, je maakt er keiveel vrienden en je amuseert je er 

enorm! 

Wat wilde je worden toen je klein was? 

Leerkracht 

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

Dat ik mocht blijven wensen 

Wat frustreert jou het meest?  

Dat ze missen tussen mij en m’n zus.  
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    W I E  I S  W I E ?  
Wat vind je belangrijk in het leven?  

Vrienden en familie 

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

waar zou je dan een reis maken?  

Naar de toekomst, ik zou graag weten waar ik sta over 

10 jaar.  

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

redden, wat zou dat dan zijn?  

Vooral foto’s 

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

gaan?  

Bora Bora, prachteiland!!! 

Welke voorstelling, boek of film kan je nooit meer 

vergeten en waarom? 

Ik lees niet zo graag, en ik heb wel 100 films die ik graag 

zie… 

Wat is je favoriete motto?   

Waar een wil is, is een weg.  
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 WIE IS  WIE?  encycloped ie  

 

  

 

Ibis 

De Ibis is familie van de Lepelaar en kan in 

veel verschillende kleuren voorkomen.  

De Ibis leeft in grote kolonies en heeft niet 

veel vijanden. Deze vogel die wat aan een 

steltloper doet denken, maar dat eigenlijk niet 

is, komt voor op alle continenten van de 

wereld.  

Een Ibis of Threskiornithidae voedt zich 

vooral met insecten, larven, amfibiën en 

slakken.  
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H É , W I S T  J E  D A T …   

We kroonkurken van 

Maes sparen? Alle 

excuses zijn goed…. 

De twee 

eenheidsleidsters deze 

zomer afscheid nemen 

van ons? Een dikke Adjidji 

voor de voorbije jaren!!! 

Nona, Spitsvogel en Gijs 

slaagden voor Zeilcursus 

Getijden met topscores?  

We nu al op zoek zijn naar 

vrijwilligers voor 100 

Minutes? Je kan je melden 

bij Mpango 

We 

supernieuwsgieri

g zijn naar de 

onbekende 

kampplaats? 

Alle ouders 

van welpen 

en 

zeehondjes 

welkop zijn 

op de 

spaghetti-

avond?  

Sommige 

cursisten de 

smaak van andere 

eenheden wel 

heel letterlijk te 

pakken hebben?  

De leiding een hevige strijd voert 

met de leiding van de Boekaniers? 

Pacu is niet meer te stoppen.  

De leiding zich 

erg geamuseerd 

heeft op 

leidersweekend 

en dit vooral 

dankzij Mpango, 

Pygo en 

Stormvogel was?   

Charlotte V. en Alexander 

van de aspiranten en Tim 

van de juniors slaagden 

voor zeilcursus stilstaand 

beginners?   

Elise, 

slaagde 

voor haar 

command

obrevet 

zeilcursus 

stilstaan?  

Narwal graag 

Rippelstippel 

speelt?  

Het 

kampthema 

vikings is?  

Pacu af en toe eens een 

drink geeft bij hem thuis en 

iedereen daar welkom is?  

De zeehondjes hun soortgenoten 

gingen bezoeken in sea-life?  



  

WESTHINDERTJE JUN-JUL-AUG 2015 43 

Alle ouders 

van welpen 

en 

zeehondjes 

welkop zijn 

op de 

spaghetti-

avond?  

1-3/05 Blauwe wimpel (aspi’s, juniors en  

  seniors) 

16/05 Spaghetti-avond welpen en   

  Zeehondjes 

31/05 Dag van het park 

28/06 FOSshop: laatste keer voor   

  zomerkamp!!!!!!! 

06-16/07 Zomerkamp te Kamperland   

  (Aspiranten, Juniors en Seniors) 

06-12/07 Zomerkamp te Kamperland   

  (Welpen en Zeehonden) 

12/07 Bezoekdag Zomerkamp 

06/09 Start van het scoutsjaar 

13/09 Startdag 

03-04/10 Roeicursus stilstaand 

10-11/10 Roeicursus getijden 

24/10 100 Minutes 

26-30/12 Winterkamp 

 



Eenheidsleiding: 
 
Lise Keirens (Wulp) 
Honoré Borgersstraat 
33  
8400 Oostende  
0495 70 46 94 
Wulp@seascouts.be 
 
Anke Sabbe (IJsvogel) 
Steenbakkersstraat 119 
8400 Oostende 
0499154550 
Ijsvogel@seascouts.be 

Fos Shop: 

 Annik Cools  

(0479 451586) of   

Rudi Heusequin 

(0473 416263) 

ZEEHONDJES 
 
Amber Monteyne
(Matkah) 
0468157824 
Plevier@seascouts.be 
 
Manon Van Nuffel 
(Kotick) 
0495574530  
Ibis@seascouts.be 
 
Margaux Van Nuffel 
(Epathka) 
0494525172  
Collar@seascouts.be 
 
Matisse Monteyne 
(Zeevang) 
0479698894  
Albatros@seascouts.be 
 
Carmen Monteyne 
(Chickie) 
0471313355  
Agoeti@seascouts.be 

ASPIRANTEN: 
 
Hannes Bossuyt (Bever) 
0497689298 
Bever@seascouts.be 
 
Silke Heusequin
(Hermelijn) 
0479922424 
Hermelijn@Seascouts.be 
 
Mathieu Vandecasteele 
(Castor) 
0470615754 
Castor@Seascouts.be 
 
Jelle Maseman (Narwal) 
0484926109 
Narwal@Seascouts.be 

JUNIORS: 
 
Tim Vankerschaver 
(Pygo) 
0497/05495 
Pygo@seascouts.be 
 
Arne keirens 
(Stormvogel) 
0496911289 
Stormvogel@seascouts.be 

WELPEN: 
 
Sara Deschacht 
(Akela) 
0476234072 
Stern@Seascouts.be 
 
Joppe Dehandschutter 
(Baloe)  
0497999061  
Pacu@seascouts.be 
 
Kimsy Vanderstukken 
(Hathi) 

0478714402  
Arasari@seascouts.be 
 
Nele Stubbe (Raksha) 

0470345417  
Ara@seascouts.be 
 
Sien De pauw
(Bagheera) 
0488087781  
Kraanvogel@seascouts.
be 
 
Karen Hoorne (Kaa) 
0487613709  
Karen@seascouts.be 

Voel je geroepen 
om dit lege 

plaatsje op te 
vullen. 

SENIORS 

Jef Depret (Mpango) 
0496892765 
Mpango@seascouts.be 
 

Bart van de Velde
(Maraboe) 
048499.09.30 
Maraboe@seascouts.be 


