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Eigendomsakte 

Dit is het kampboek van …………………………………………...... 
Ik woon in ……………………………….... en ben ……… jaar oud. 
Dit is mijn …………… kamp bij de Zeescouts. Ik beloof ook 
dat ik de tekening van Heihei en Pua uit Moana 
hieronder héél mooi ga inkleuren! 
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Dag 1: Gestrand zondag 7 juli 2019 

Op weg naar ons kamp zijn we in een hevige storm terecht gekomen 
en gestrand op een onbewoond eiland. Als eerste moeten we 
natuurlijk onderdak vinden om te kunnen overnachten. Geen 
nood, een van onze dappere leiders is al op verkenning gegaan. Hij 
heeft voor ons een spoor gemaakt, nu hoeven we dit enkel te volgen. 
Zijn jullie allemaal goede spoorzoekers? DUS OP PAD! 

 

Dag 2: Jagen en boten bouwen maandag 8 juli 2019 

 Na een droge nacht in ons onderkomen moeten we natuurlijk eten 
vinden, dus pak jullie speren, pijl en bogen en visgrief maar.  Dan 
kunnen we op jacht gaan in de voormiddag zodat we ’s avonds 
lekker kunnen bikken. We zijn en blijven zeescouts en willen dus 
graag wat tijd op het water doorbrengen. In de namiddag gaan 
we daarom onze boten bouwen met materiaal dat we vinden op ons 
kampterrein zodat we kunnen vertrekken op het einde van de week. 
DUS OP JACHT EN BOUWEN MAAR!  
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Dag 3: Zeilen maken en kannibalen bestrijden  

 dinsdag 9 juli 2019 

We hebben gisteren onze boten gemaakt, 
maar ja boten zonder zeilen zijn maar 
frituurkotjes. We gaan dus vandaag onze 
zeilen maken en versieren zodat we de 
mooiste zeilen van de wereld hebben. Maar 
oh nee! We zitten hier blijkbaar niet alleen op 
het eiland! We zitten opgescheept met een 
stam kannibalen die we moeten bestrijden en laten zien dat echte 
zeescouts zich niet zomaar laten opeten en verjagen. DUS TEN 
STRIJDE! 

 

Dag 4: Plonzen in de mangroven woensdag 10 juli 2019 

Na een stevige strijd met de kannibalen gisteren hebben we 
vandaag wel wat verfrissing verdiend. Een tocht naar de 
mangroven op het eiland zullen ons daarom wel goed doen. We 
frissen onze zwemtechnieken eens op. Dan weet iedereen wat hij 
moet doen als hij overboord slaat tijdens onze zeereis. In de 
namiddag gaan we proberen het thuisfront te beereiken en gaan 
we brieven schrijven en als flessenpost opsturen. DUS LATEN WE GAAN 
PLONZEN EN SPETTEREN!  
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Dag 5: Speurtocht  donderdag 11 juli 2019 

We hebben vernomen van de kannibalenkoning dat er een schat 
op het eiland verstopt ligt die is achtergelaten door 
schipbreukelingen in de 16de eeuw. We mogen van de 
kannibalenkoning de schat hebben maar dan moeten we ze wel 
kunnen vinden. Hiervoor zullen we opdrachten moeten uitvoeren 
om te bewijzen dat we de schat waardig zijn. Dat kan voor echte 
mannen van de zeescouts geen probleem zijn. DUS ZOEKEN MAAR! 

 

Dag 6: De uitvaart vrijdag 12 juli 2019 

We zijn nu al een week op het eiland, onze boten zijn klaar, we 
hebben zeilen en genoeg voedsel om een lange zeereis aan te 
kunnen en als we overboord zouden vallen kunnen we ons 
zwemmend redden. Dus het wordt eens tijd om met spijt in het 
hart te vertrekken van ons prachtige eiland en koers te zetten 
richting Antwerpen. Maar eerst gaan we nog met de kannibalen 
een feestmaal houden om afscheid te nemen. DUS LATEN WE 
FEESTEN!  
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Dagplanning 

08u00: Opstaan 

08u30: Ontbijt 

09u30: Ochtendactiviteit 

12u00: Middageten 

13u00: Middagactiviteit 

16u00: Vieruurtje 

16u30: Namiddagactiviteit 

18u00: Avondeten 

19u00: Avondactiviteit 

Wat neem je mee? 

HÉÉL BELANGRIJK: Markeer a.u.b. ALLE (als in: echt álle) kleren en spullen van uw zoon 
voor die op kamp vertrekt! Dit voorkomt een hele hoop kwijtgeraakte kleren en 
dergelijke op kamp en maakt het voor ons als leiding ook heel wat gemakkelijker 
gevonden zaken terug te geven. 

Slapen: 
- Slaapzak 
- Kussen 
- Matje of veldbed (géén dikke matrassen met luchtpomp, de ervaring leert dat 

deze heel vaak stuk gaan) 
- Eventueel knuffel 
- 2 pyjama’s 

Kleren: 
- Perfect uniform (heb je aan bij aankomst) 
- Regenjas 
- Stevige schoenen 
- Schoenen voor te spelen 
- Waterschoenen 
- Pantoffels 
- 2 lange broeken 
- 2 korte broeken 
- 2 truien (+ uniformtrui) 
- 5 T-shirts (+ uniform-T-shirt) 
- Rode zwemshort 
- Gewone zwembroek 
- 6 paar sokken 
- 8 onderbroeken 
- 1 set kleren die na het kamp in de vuilbak mogen 
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Allerlei: 
- Grote handdoek 
- Washandje 
- Toiletgerief (zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta,,…) 
- Zonnecrème 
- Aftersun 
- Muggenmelk 
- Zaklamp 
- Drinkbus 
- Kleine rugzak 
- Eventueel stripboeken 
- Verkleedkleren in thema Moana, zeevaarders, jungle, … 
- Dit kampboek (of althans het eerste deel met de verhaaltjes) 

Aan de leiding af te geven bij de start van het kamp: 
- Europese ziekteverzekeringskaart 
- Kids-ID-kaart 
- 2 klevertjes van de ziekenkas 
- Ouderlijke toestemming voor een verblijf in het buitenland (zie verder) 

Niet meenemen: 
- Zakgeld 
- Snoep en frisdrank 
- Alle elektronica/horloges/…  
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Nuttige informatie  

Kampplaats 

Het zeehondenkamp gaat door op een scoutsterrein in het Nederlandse Axel (nabij 
Terneuzen in NL en Zelzate in BE). Een kaartje of brief sturen naar zoonlief kan op dit 
adres: 

Zeescouts Antwerpen 
t.a.v. NAAM VAN UW ZOON 
Scouting Axel 
Sportlaan 13 
4571 CA Axel 
Nederland 

Zet bij brieven ook zeker het afzendadres op de achterzijde. Verder vragen we om 
ervoor te zorgen dat uw zoon maximaal ongeveer 1 kaartje per dag aankrijgt om zo 
andere zeehonden die minder kaartjes krijgen niet teleur te stellen. Tot slot vragen we 
ook om een adres mee te geven waar we eventueel tijdens het kamp een kaartje 
naartoe kunnen sturen. Als we dit niet gekregen hebben zullen we gewoon naar het 
thuisadres sturen. 

Kampdata 

Zondagavond 7 juli 2019 (17u in Axel) 
t.e.m. vrijdag 12 juli 2019 (13u in Axel) 

Leiding 

De voltallige zeehondenleiding (Matkah, Zeevang, Epatka en Kottick) zullen aanwezig 
zijn om er een spetterend kamp van te maken. Daarnaast komen er ook nog enkele 
fouriers die voor ons heerlijk zullen koken. 

Contactinformatie 

Als er vragen of problemen zijn kan je vóór het kamp steeds terecht bij de 
zeehondenleiding.  Tijdens het kamp vragen we om enkel contact op te nemen als 
dit echt noodzakelijk is. Je kan dan terecht bij leidster Matkah (Phaedra Criaco). Het 
is best mogelijk dat er niet direct gereageerd kan worden gezien we zo veel mogelijk 
met onze leden bezig zullen zijn. Je kan eventueel ook naar de groepsleiding in 
Antwerpen proberen te bellen. 

Leidster Matkah   Phaedra Criaco  0032 484/14 47 47 
Groepsleiding in Antwerpen Bram Vermeulen  0032 499/15 91 43 
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Planning voor vertrek en aankomst 

Het kamp gaat door in het Nederlandse Axel, nabij Terneuzen (NL) en Zelzate (BE). Wij 
voorzien zelf géén vervoer voor de leden, dus we willen vragen of jullie zoonlief zelf 
kunnen afzetten en ophalen op de kampplaats in Axel. Uiteraard zou het handig zijn 
moesten ouders met zitplaatsen vrij kunnen carpoolen voor de andere zeehonden 
zodat er niet te veel auto’s over en weer moeten rijden. We zullen later nog contact 
opnemen om dit verder te organiseren. 

Voor het begin van het kamp op zondagavond 7 juli hopen we dat iedereen kan 
aankomen tussen 16u30 en 17u in Axel. Vanuit Antwerpen is dit een drietal kwartiertjes 
rijden. We spreken niet af aan de kampplaats zelf, maar ergens vlakbij in de buurt. 
Van daaruit zullen de zeehonden zelf hun kampplaats kunnen vinden door een korte 
uitgestippelde route te volgen. Voor de exacte afspraaklocatie zullen we eveneens 
nog contact opnemen. 

Het kamp sluit vrijdag 12 juli om 13u in Axel. Hierna volgt nog een vrijblijvende 
barbecue voor ouders, leiding en leden, waarvoor we jullie van harte uitnodigen. 
Verdere informatie hierover volgt ook later nog. 

Kampprijs en inschrijving 

De kampprijs is 100 €. Inbegrepen is een onvergetelijke week met overnachting, 
verschillende activiteiten en eten en drinken. Indien deze kampprijs te hoog ligt, mag 
je ons altijd contacteren en dan zoeken we graag naar een oplossing.  

Het kampgeld mag gestort worden op de rekening van de Zeehonden (BE74 7340 
2821 7107) met de vermelding “Kampgeld [naam van uw zeehond]”. Het betalen van 
het kampgeld van 100 € staat gelijk aan de inschrijving. Het kampgeld moet betaald 
worden vóór zaterdag 29 juni. 

Ouderlijke toestemming voor een verblijf in het buitenland 

Omdat het kamp dit jaar in het buitenland plaatsvindt, is een ‘ouderlijke toestemming 
voor een verblijf in het buitenland’ noodzakelijk. Dit document is terug te vinden in 
bijlage. Je moet het document invullen en daarna best ruim op voorhand bij de 
gemeente of in het stadsloket laten registreren. Je krijgt daar het document 
onmiddellijk terug mee, waarna je het aan ons kan bezorgen bij het begin van het 
kamp. 

Medische fiche 

Het is belangrijk om eveneens vóór 29 juni de “Individuele steekkaart” volledig in te 
vullen. Deze individuele steekkaart is de digitale versie van een medische fiche en 
bevat de voor ons belangrijke gegevens over uw zoon voor in het geval er een 
noodsituatie zou optreden. Deze kan online ingevuld worden via 
www.groepsadmin.be, een site van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Als dit de eerste 
keer is zal er eerst een account aangemaakt moeten worden per lid. Een handleiding 
vind je op www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/individuele-steekkaart. 
Onder het tussenkopje “Digitale steekkaart” staat dan een link naar de eigenlijke 
handleiding in pdf-formaat. Als het invullen van de individuele steekkaart op een of 
andere manier niet lukt kan je ons altijd contacteren en kunnen we zeker helpen. 


