
Jajaa, de nieuwe editie van Expeditie Robinson is weer begonnen! Dit jaar nog spannender, 

avontuurlijker en zelfs dichter bij huis! Deze editie speelt zich gewoon af op basis Westdiep te 

Brugge. Jullie zullen allen verdeeld worden in verschillende kampen om zo de battle aan te 

gaan! Aan de hand van verschillende opdrachten die doorheen de week zullen worden 

opgelegd, kunnen jullie strijden met jullie kamp voor de titel van ‘Beste Robinson’.  

 

Zoals ons Anuna al heeft duidelijk gemaakt is het klimaat heel naar de frieten. Daarom zijn er 

in België nu tropische regenseizoenen in plaats van die mottige miezerregen. Met een goed 

zonnetje en een aangename zomertemperatuur gaan we dus in basis-jungle-westdiep de 

uitdaging aan. De focus zal hier natuurlijk gelegd worden op jullie zeilkunsten en teamspirit.  

Zoals reeds gezegd, worden jullie in verschillende kampen opgedeeld: Noord, Oost, Zuid en 

West. De bedoeling is dus om te verbroederen met je groep en aantonen dat Antwerpenaren, 

Bruggelingen, Zeebruggelingen en Harelbekenaren kunnen samenwerken desondanks de 

taalbarriëre. Je zal op elkaar moeten rekenen en goed kunnen samenwerken. Maar niet 

getreurd! Heb je zo’n gigantische kiezige luiaard in je kamp, één die uren in de wind stinkt, 

totaal niet kan zeilen of gewoon een felle bek heeft dan krijg je genoeg kansen om deze 

persoon van je groep te verstoten. Op deze manier kunnen jullie het beste team samenstellen 

of hoe Darwin het zou zeggen; It is not the strongest of the species that survives, nor the most 

intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.  

 

INTO THE JUNGLE 2020 



Wil je de uitdaging aangaan? Geloof je dat je niet zwak genoeg bent? Schrijf je dan nu in voor 

deze ervaring en wie weet zit jij er wel bij! Verdere informatie kunnen jullie hieronder 

terugvinden.  

 
 
 
 
 
Prijs 

 

Naar de jungle gaan om mee te doen aan het programma is niet het goedkoopste dat er is.  
Daarom vragen we jullie onderstaand bedrag over te maken zodat we jullie alles kunnen 
aanleren. 
Eten: 7 x 6,5 =      45,5 euro 
Lesmateriaal:      6,5 euro 
Nafte:       7,5 euro 
Bijdrage: Water, Elektriciteit, Mazout, verzekeringen, … 10 euro 
Spelmateriaal en varia:     9,5 euro 
Totaal:       79 euro 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wat heb je nodig 
 

- Je beste jungle outfit 
- ID, individuele steekkaart (digitaal invullen, zie verder) 
- Toelatingsbriefje voor deelname (zie verder)  
- Warme kledij, koude kledij, ondergoed, voldoende reservekledij, (zwemgerief als 

het mooi weer is) … 
- Slaapgerief ( matje en slaapzak ) en wasgerief 
- Jekkerpak of een goeie regenvest en broek), bootschoenen (geen zwarte zolen!), 

reddingsvest (neksteun en reflectoren), wetsuit voor 3e jaars.  
- TNV cursus, cursusblok en schrijfgerief 
- Zakgeld (30 euro zou volstaan) 
- Verkleedkledij: wit T-shirt dat vuil mag worden, apres-ski en jungle kledij 
- Varia: zonnebril, zonnecrème, lippenbalsem…  

Daarnaast heeft iedereen ook nood aan een TNV  
Indien je nog niet zo’n exemplaartje thuis liggen hebt, is de totale prijs 79 + 15 = 94 
euro. En dan zorgen wij ervoor dat je ook over zo’n cursus beschikt. 
Gelieve dit bedrag te storten op BE24 9731 5683 9738 TEGEN 20 MAART! 
Met vermelding: zeilcursus [naam] [groep] (+ evt. TNV cursus) 

 



 Neem niet je mooiste kleertjes mee en naamteken alles! 
 
Wat heb je zeker niet nodig in de jungle: 
GSM, Smartphones, Ipods, smartwatches, enz. 

 
Afspraken 

 

- Roken is voor janetten en zij die niet beseffen dat het alleen maar kwaad doet. Enkel 
een briefje van je ouders kan volstaan om op bepaalde tijdstippen te roken. 

- Geen alcohol voor de eerste jaars. 
- Niemand verlaat de basis tijdens zeilcursus. 
- Ken je wet! 
- Doe je best om de dagplanning strikt te volgen, of het zou wel eens nat durven worden 

(waterkanon). 
- Geniet van het zeilen. Je komt niet aanleggen voor je toestemming hebt van leiding of 

lesgevers. 
- Heb respect voor elkaar, foeriers, leiding, lesgevers… 
- Heb respect voor het materiaal! 
- Verder nog een warme oproep aan je gezond verstand. 
- En ten slotte: laten we er een spetterende zeilcursus van maken! 
 

 

Praktische info 
 
Start: vrijdag 10 april om 19u op Basis Westdiep Louis Coiseaukaai 9/11 in Brugge. 

 

Einde: vrijdag 17 april om 18u op Basis Westdiep Louis Coiseaukaai 9/11 in Brugge. 
 

Individuele steekkaart online invullen 

79 euro storten op BE24 9731 5683 9738 TEGEN 20 MAART 

  



Toelating 

 

Ik                                                            ouder/voogd* van____________________________ 
 
verklaar dat mijn zoon/dochter* mag deelnemen aan de zeilcursus van de zeeverkenners 
vanaf 7 april t.e.m. vrijdag 14 april 2017 op Basis Westdiep Louis Coiseaukaai 9/11 in Brugge. 

Datum:                                                        Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
(* schrappen wat niet past) 
Mijn kind rookt/rookt niet. En zo ja, mag dit doen op de afgesproken plaatsen en tijdstippen. 
(Schrappen wat niet past) 
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Individuele steekkaart 
 
Voor een weekend/cursus/kamp vragen we jullie steeds een fiche in te vullen met 
belangrijke informatie (medische zaken, toelatingen e.d.). 
Sinds dit jaar doen we dit online en zullen we jullie in het vervolg enkel vragen om 
eventuele wijzigingen daar te registeren. Op de volgende link kan je inloggen of je eerst 
registreren. 
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/ 
 
Hoe je je moet registeren kan je ook zien op: 
https://www.youtube.com/watch?v=V2oE_omaUpw of typ in youtube “account 
groepsadministratie” in en klik op het eerste filmpje. 
Je lidnummer vind je terug op je lidkaart. Deze hebben we in het begin van het jaar 
uitgedeeld. 
 
Eenmaal ingelogd kijk je je gegevens na en vul je deze zo volledig mogelijk aan (ook 
meerdere adressen zijn hier mogelijk). 

 
Vervolgens klik je op “opslaan en verder naar individuele steekkaart”. 
Je overloopt de lijst met vragen en vult deze in, op het einde klik je op “opslaan en 
goedkeuren” 

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/
https://www.youtube.com/watch?v=V2oE_omaUpw


Informatie leiding 

Mochten jullie nog vragen hebben, mag je ons altijd contacteren!  

Coorevits Simon : 0496/67.27.72 

Coorevits Julie  : 0473/24.42.99 

Vandromme Tuur : 0476/08.59.71 

 


