
 
 

Geachte verkenner, 
Wij zijn verheugd om u te informeren dat u bent toegelaten tot 

Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus. 

 

Studenten worden aanwezig geacht aan de Lodewijk 
Couseaukaai 9-11 op vrijdag 7 april om 19 uur stipt voor de 

jaarlijkse openingsceremonie. 
Het academiejaar loopt ten einde vrijdag 14 april om 16 uur. 

 

Gelieve reeds in toveruniform toe te komen en onderstaande 
lijst van benodigde bagage en schoolgerief mee te brengen. 

 

Gelieve uiterlijk 31 maart een ontvangstbevestiging te sturen 
via uil of een berichtje naar de leiding. 

 

 

Hoogachtend, 
Verkennerleiding 

  



Benodigdheden 
o Tovenaarsoutfit 
o Zeescouts uniform 
o Kledij: (wees voorzien op alle omstandigheden) 

o Warme kledij 
o Koude kledij 
o Droge kledij 
o Natte kledij 

o Voldoende vers ondergoed en sokken 
(stinkende tovenaars en heksen worden niet getolereerd) 

o Toiletgerief 
o Tandenborstel & tandpasta 
o Zeep & shampoo 
o Zonnecrème 
o Lippenbalsem 

o Slaapzak & matje 
(geen luchtmatrassen of veldbedden) 

o Schoenen met witte zolen of zeilschoenen 
o Zeilkledij 

Jekker (vest & broek) 
3e jaars: wetsuit, zwemvest en waterschoenen 

o Schrijfgerief & TNV-cursus 
o Zakgeld (± 30 euro) 
o Toverstaf 
o Uil 

 

Wat niet mee te brengen? 
o Je properste & duurste kleren 
o Gsm, tablets, smartwatches, oortjes,… 
o Slecht humeur 

  



Schoolreglement 
Om Zweinstein een vredige plaats te houden heeft onze school 
een aantal strikte regels waar niet van afgeweken wordt. Lees 
ze goed door, want het zou zonde zijn mocht je schooljaar 
vroegtijdig beëindigd worden. 

• Roken is voor dreuzels en zij die niet beseffen dat het alleen 
maar kwaad doet. Het mag alleen op de aangeven 
tijdstippen en plaatsen voor zij die een legitieme leeftijd 
hebben EN een toelating hebben van hun ouders (zie 
strookje onderaan). 

• Zij die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt kunnen op 
afgesproken momenten onder toezicht een toverdrankje 
(biertje) komen bestellen aan de bar. De rest zal het bij 
frisdrank moeten houden. 

• Het meenemen van alcohol en andere geestverruimende 
middelen kan niet getolereerd worden en zal bestraft 
worden met de doodstraf. Of erger nog, naar huis gestuurd 
worden en schorsingen tot gevolg. 

• Niemand verlaat de basis tijdens zeilcursus. 
• Gsm-gebruik wordt niet toegelaten, wie toch betrapt wordt 

zal zijn geliefkoosde metalen toverbakje moeten afgeven 
voor de rest van de week. 

• Bij het fluitsignaal verzamelen we aan de vlaggenmast, daar 
sta je zeilklaar (reddingsvest aan). 

• Ken je wet! 
• Doe je best om de dagplanning strikt te volgen, of het zou 

wel eens nat kunnen worden… 
• Geniet van het zeilen. Je komt niet aanleggen voor je 

toestemming hebt van de leiding of lesgevers. 
• Respect heb je voor elkaar, foeriers, leiding, lesgevers,… 

altijd en overal! 
• Heb respect voor het materiaal!  

Gezond verstand brengt je een heel eind!



Huizen 
In Zweinstein worden de tovenaars en heksen zoals algemeen 
geweten ingedeeld in verschillende huizen. Jullie worden dan 
ook geacht toe te komen in de toepasselijke kleuren van jullie 
huis. De huizen zijn verdeeld als volgt. 

 

Dagplanning 
Tijdens de week wordt er een zeer strakke planning gevolgd. 
Afspraken missen zal gesanctioneerd worden. 

Hieronder tonen we al snel eens een gemiddelde dagplanning. 

 

08u30  opstaan & ontbijt 

09u30  opening & ochtendzeilen 

11u45  aanleggen 

12u30  middageten 

13u30  opening & namiddagzeilen 

16u00  aanleggen & vieruurtje 

16u30  kwartierzeilen 

17u45  aanleggen & opkuis 

18u30  avondeten 

20u00  theorieles 

22u00  avondactiviteit 

  

Zeebrugge Oostende Brugge Harelbeke 



Kostprijs 
Een lesweek in de meest gerespecteerde toverschool van heel 
Schotland is helaas niet gratis. Hieronder vinden jullie een 
snelle raming van hoe we tot de totale kostprijs komen. 
Eten: 7 x 7 = €  49 
Lesmateriaal € 7 
Nafte €  10 
Bijdrage: water, elektriciteit, 
mazout, verzekeringen,… 

€  16 

Spelmateriaal en varia: € 8 
Totaal € 90 

 

Indien jullie nog niet beschikken over een TNV-cursus zullen 
jullie die ook nog moeten aankopen. Gelieve dit tijdig aan jullie 
leiding te laten weten. De TNV-cursussen kosten €15. Indien je 
een TNV-cursus koopt komt het totaal dus op €105. 

Gelieve dit bedrag te storten op BE29 7370 5753 2864 met de 
volgende vermelding: Zeilcursus [naam] (+ evt. TNV cursus) 

 

Praktische info  

• Start:  vrijdag 7 april om 19u 
• Einde:  vrijdag 14 april om 16u 
• Locatie:  Lodewijk Coiseaukaai 9/11 

(wij voorzien geen vervoer) 
• Prijs:   90 euro  

 Storten op rekening BE29 7370 5753 2864 voor 31 maart 

  



Toelating   
 
Ik __________ ouder/voogd* van 
 
___________________ verklaar dat mijn zoon/dochter* mag deelnemen aan de 

zeilcursus van de zeeverkenners van 8 april t.e.m. vrijdag 15 april 2022 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”. 
Heb je vragen of problemen hiermee? Aarzel niet om ons te contacteren. 

 
Tuur:   +32 476 08 59 71 
Benoit: +32 494 11 71 41 
Dagmar: +32 484 74 36 61 
Leo:  +32 474 19 98 61 
Wout:  +32 494 69 40 60 
Leopold: +32 496 37 55 18 
 

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