
 

 

 

 

 

 

 

 

LOODSENKAMP 
2 – 18 juli 2020 

 

  



Dag liefste loodsjes en ouders, 

 

Zoals jullie al hebben vernomen kan ons buitenlands kamp in 

Montenegro niet doorgaan. Maar niet gevreesd, we hebben een 

fantastisch alternatief voor jullie in petto. We verkennen 

namelijk met onze teerbeminde Nikie de Belgische wateren. 

Omdat we de zuiderse oorden dus niet kunnen ervaren, brengen 

we die zelf aan boord. Het kampthema is dit jaar IBIZA dus 

hawaïhemdje, zonnebril, bandana en je surfplank mogen dus niet 

in je valies ontbreken.  

Om een buitenlands kamp in Montenegro, in de mate van het 

mogelijke, te kunnen compenseren, plannen we ook nog een 

weekend in het volgend scoutsjaar. Hierover volgt later nog 

meer info. 

Blader gerust met ons mee om je optimaal te kunnen 

voorbereiden voor deze ultieme expeditie.  

 

 

We spreken af op woensdag 2 juli om 09.00 STIPT aan de loods 

in Stasegem (einde van de Klinkaardstraat) om 2 weken lang de 

Ibiziaanse wateren te bevaren.  

We vragen hier uitdrukkelijk om afscheid te nemen van zoon- of 

dochterlief bij jullie auto en niet mee tot aan het ponton te 

komen. Zo vermijden we samenscholingen van ouders en te veel 

contact tussen bubbels.  

Zoals we al meegedeeld hebben aan de loodsen, houden ze best 

ook 1 juli vrij om de Nikie te helpen volladen. 

We komen terug van onze Grande Tour de Belgique op 18 juli 

omstreeks 18u. Dit richtuur kan nog gewijzigd worden maar dat 

laten we (of jullie loods) wel tijdig weten. 

 

Zoals je hieronder zal merken, komen we volgens onze planning 

16 juli al terug aan in Harelbeke. Die 2 extra dagen zijn als 

marge ingerekend indien we ergens langer over varen dan 

verwacht of 2 nachten ergens vertoeven.  

 

 

  



VAARROUTE ‘LA GRANDE ROUTE DE BELGIQUE’ 

 

don 02/07: Harelbeke – Doornik 

 

vrij 03/07: Doornik - Bergen  

 

zat 04/07: Bergen – Charleroi 

 

zon 05/07: Charleroi – Sambreville 

 

maa 06/07: Sambreville – Namen 

 

din 07/07: Namen - Luik  

 

woe 08/07: Luik – Maastricht 

 

don 09/07: Maastricht – Hasselt 

 

vrij 10/07: Hasselt – Turnhout 

  

zat 11/07: Turnhout – Antwerpen 

 

zon 12/07: Antwerpen – Dendermonde 

 

maa 13/07: Dendermonde – Gent 

 

din 14/07: Gent – Brugge 

 

woe 15/07: Brugge – Deinze 

 

don 16/07: Deinze - Harelbeke 

 

  



KAMPPRIJS 

 

Door de onvoorziene wending van het scoutsjaar door Covid-19, 

zijn er natuurlijk veel financiële acties in het water 

gevallen. Ook hebben we nog steeds geen zekerheid over 

terugbetalingen van reeds gemaakte kosten (vliegtuig + 

zeilboot Montenegro). Op basis van een geschatte kostenraming, 

komen we op een kampprijs van 150 euro per persoon. Zoals al 

vermeld, willen we met het resterende budget nog een weekendje 

plannen na deze vermoeiende coronatijden. 

De kampprijs mag gestort worden op BE79 7360 2871 8633 (op 

naam van Lijs Leenknecht), graag voor 28/06. 

 

Via de meeste mutualiteiten kan je van jeugdkampen tot 

maximaal 100 euro terugkrijgen. Dus print dit formulier ook 

zeker af, dan kan Lijs dit bij aanvang of einde van het kamp 

ondertekenen of stempelen.  

 

We vragen ook om de medische fiche online aan te vullen, via 

Scouts en Gidsen Vlaanderen.  

HOE? 

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. Mocht je 

die niet terugvinden, stuur dan gerust een berichtje naar de 

leiding. 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”.   

Het is heel belangrijk dat de fiche recent en correct is 

aangevuld. Zo hebben we meteen de juiste informatie mocht er 

zich een accidentje voordoen. 

Breng deze ingevulde fiche ook afgedrukt mee bij aanvang van 

het kamp!  

 

  



BAGAGE 

 

- 5 herbruikbare (stoffen) mondmaskers 

- 5 keukenhanddoeken 

- bestek 

- beker 

- matje (geen dikke luchtmatras want we slapen in de Nikie) 

- slaapzak 

- verkleedkledij Ibiza 

- regenkledij (wind- en waterdichte jas en broek) 

- petje/(vissers)hoedje 

- zonnecrème/aftersun 

- perfect uniform (bij vertrek) 

- truien (dikke, dunne) 

- broeken (lange, korte) 

- zwemgerief 

- schoenen en teenslippers 

- voldoende ondergoed en kousen 

- toiletzak (tandenborstel, -pasta, shampoo, douchegel 

(ecover), deo, kam) 

- handdoeken 

- lippenbalsem 

- kampeerstoeltje 

- opblaaswaterartikelen 

- foto van je mama 

- waterdicht zakje voor je gsm 

(-jetski + wakeboard) 

 

! iedereen beperkt zijn bagage tot 1 sportzak ! 

Zoals jullie al weten van vorige jaren, is een harde valies 

met wieltjes niet de beste kamptas. Berg alles op in één 

flexibele sporttas om optimale organisatie in de Nikie te 

garanderen 😊  

 

 

 

PAPIERWERK 

 

- identiteitskaart 

- kopie van je ID doormailen naar loodsen@zeescoutsjanbart.be 

- klevertjes mutualiteit 

- medische fiche (online ingevuld + afgedrukt meenemen) 

- Eventuele formulieren terugbetaling mutualiteit 

 

  



Normaal zouden we op huisbezoek komen, maar door Covid-19 is 

dat moeilijk te realiseren. Als jullie echter nog vragen 

zouden hebben, aarzel dan zeker niet om ons eens te bellen!  

Ondanks de enkele tegenslagen hebben wij er nog altijd enorm 

veel zin in! We zijn een leuke, hechte groep en zullen ons 

zeker en vast amuseren. En dat is uiteindelijk het enige waar 

het om draait.        

 

 

Groetjes,  

De loodsenleiding 

Andres, Lennert en Lijs 

0491247290 / 0491529232 / 0495411863 


