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Beste kapoenen 

Dit jaar vertrekken wij 23 juli om 8.15 aan de kapel in 

perfect uniform naar de olympische spelen en oh wat is 

dat spannend! 

Zijn we wel goed genoeg voorbereid? Dat is de vraag…  

Op dit moment misschien nog niet, maar onder 

begeleiding van Springbok, Bever en Sneeuwstormvogel wordt dit een fluitje van een cent. Zij zullen 

jullie zwaar op de proef stellen. Jullie mentale en fysieke kwaliteiten zullen getest worden. Misschien 

schuilt er onder iemand van jullie wel een nieuwe recordbreker  van de 100-meter sprint? Of misschien 

ben je wel de snelste zwemmer van de groep als een echte waterrat? Verschuilt er misschien een 

nieuwe Tom Boonen in je? 

Zoveel verschillende sporten waar we in kunnen uitblinken en 

tip top in form voor moeten zijn om ons beste beentje voor te 

zetten. We zijn genoodzaakt onszelf goed voor te bereiden. 

Ook gaan we veel bijleren deze periode. De olympische spelen, 

hoe lang bestaat dat eigenlijk al? Hoe ging dat vroeger dan 

allemaal in zijn werk? Van waar komt dat zelfs?  

We horen jullie al zuchten: “Dat is hier zelfs met nadenken en 

kopje gebruiken ofwat…” 

Absoluut! De ideale atleet presteert op alle vlakken, ook die dus! 

Om ons goed voor te bereiden op de belangrijke week, mogen we zeker ons uniform al niet vergeten. 

We moeten er natuurlijk netjes voorkomen he, bij de grote ceremonie of de 

prijsuitreiking bijvoorbeeld. Ook Onze sportkleren natuurlijk, ahja anders 

wordt het moeilijk he. Algemeen geweten is ook dat zo een week steeds 

wordt afgesloten met een groot feest. Daar moeten we natuurlijk laten zien 

wie we zijn en ons daar ook naar kleden. Kom je als een sportman in je 

sportoutfit? Of misschien kom je wel als Griekse god, van waar het allemaal 

ontstaan is? Of kom je als jurylid? Dit bepalen jullie allemaal lekker zelf. Wij zijn alvast benieuwd! 

Wij hebben er alvast heel veel zin in en kunnen niet wachten om te vertrekken, hopelijk zijn wij niet de 

enige die met dit gevoel zitten. Tot dan! 



WELPEN 
Beste welpen, 

 

Ik ben hier om jullie om hulp… of nee, laat me mezelf eerst voorstellen!  

Mijn naam is Maralus. Maral-wie?!, hoor ik jullie al denken. Toch 

hebben jullie al, meer dan jullie zelf beseffen, kennis gemaakt 

met mij. Ik ben de persoon die ervoor zorgt dat die ene stomme 

toets toch nog lukt, dat het mooi weer is op je verjaardag en dat 

je net dat tikkeltje sneller kan lopen. Al moet ik bekennen dat ik 

ook diegene bent die ervoor zorgt dat er meisjes in jullie klas 

zitten (eikes), dat papa de barbecue weer verpest en dat je je 

kamer moet opruimen. Ik ben namelijk een Deus, een soort god. 

Mijn speciale gave is dat ik als verschillende personages kan 

verschijnen. Enkele van mij bekendste zijn Neptunus, Jupiter en 

Venus. 

Maar genoeg over mij… ik ben hier om jullie hulp in te roepen!  

Zoals jullie wel weten is Woudlandia dit jaar kandidaat om de 

Olympische Spelen te organiseren. Hoewel er nog wat praktische 

zaken te regelen vallen is de kans groot dat zij het gaan mogen organiseren!  

Toen ik gisteren met mijn ochtendroutine (die verdomde maan weer in zijn doos steken) bezig was, 

merkte ik echter dat er verdachte figuren door Woudlandia slopen. Als ik me niet vergis zijn het gezanten 

van Keizer Sambuus, de keizer van een buurland die ook de 

Olympische Spelen wilt  organiseren. Al hield niemand er rekening 

mee dat ze ook maar enige kans zouden maken…tot nu! 

De Woudlandianen zelf hebben echter nog niks door. Daarom zou 

ik jullie willen vragen om hen op dit grote gevaar te wijzen. Ik zal 

jullie in contact brengen met twee topatleten die nauw betrokken 

zijn bij de voorbereidingen voor die fantastische evenement. De 

eerste is Shere Khanus. Hij was de voorbije edities de grote 

winnaar bij het speerwerpen en gaat nu ook weer vol voor de 

winst. Zijn goeie vriend Sonus is de tweede. Na een kort pensioen 

heeft hij dit jaar weer hard getraind om terug te schitteren als 

vroeger op zijn favoriete onderdeel: het discuswerpen. 

 

 

 

 

 



Maar ik moet jullie ook waarschuwen… Deze opdracht is niet iets wat 

iedereen aan kan. Daarom contacteer ik jullie, omdat ik denk dat 

jullie deze zware taak wel tot een goed einde kunnen brengen. Jullie 

toonden het afgelopen jaar durf, enthousiasme en intelligentie. Maar 

ook jullie zullen zwaar op de proef gesteld worden. Jullie zullen 

zelfstandigheid moeten tonen, onopgemerkt informatie verzamelen 

en nooit mogen jullie het doel uit het oog verliezen… 

 

 

 

Als jullie deze goddelijke opdracht aanvaarden kom dan op 23 juli om 

8u15 naar de kapel. Van daar zullen we jullie vragen om (liefst zoveel 

mogelijk in jullie eigen auto) naar Woudlandia te rijden. Op deze 

manier kunnen we vermijden dat jullie nog voor aankomst in 

Woudlandia ontdekt worden door handlangers van Keizer Sambuus 

en dat het risico op coronabesmetting verhoogt. Aan de kapel zullen 

jullie meer informatie krijgen, info die ik jullie nu nog niet kan geven 

omdat deze brief misschien onderschept wordt door Keizer 

Sambuus… 

Tot snel, 

⸗MARALUS⸗  

  



JONG-VERKENNERS 
Waarde Olympisch atleet, 
 
U leest het goed: Olympisch atleet, de absolute top sterren van de sportwereld, de helden van vele 

kinderdromen en de grensverleggers van het menselijk kunnen! Uiteraard zullen jullie een uitgebreide 

voorbereiding moeten doorstaan, want wie kans wilt maken op een Olympische medaille zal moeten 

bewijzen dat hij die kans ook verdient. 

 
Het grootste deel onder jullie zal in topvorm moeten verkeren als ze het hier willen maken. Daarom 

beginnen we aan onze opleiding met een eerste conditietraining: een serieuze fietstocht van rond de 

30 km. “Niets aan”, hoor ik velen onder u al denken, maar onderschat deze tocht met meer dan 300 

meter aan hoogteverschillen niet! Trek uw beste fietsbroek dus al maar aan, zodat we samen bergen 

kunnen verzetten! 

 
Na deze lichte opwarming zullen jullie in de volgende tien dagen trainen om het olympisch succes naar 

Woudlandia te brengen. Jullie zijn niet alleen op deze tocht, het olympische comité heeft gezorgd dat 

jullie begeleidt zullen worden door vier topatleten. Misschien zijn ze niet meer in hun prime maar hun 

expertise valt niet te onderschatten. Ze zullen de olympische fakkel aan jullie doorgeven. 
 

Jullie eerste trainer is niemand minder dan Zeecanis, of zoals de fans hem noemen: “de Woudlandische 

torpedo”. Op de Olympische spelen van 312 voor christus won hij een recordaantal van tien gouden 

medailles, waarmee hij het record van Neptun uit de boeken zwom. 
 

De volgende begeleider is een meester van acrobatie en behendigheid. Ik heb het over niemand anders 

dan Simius, de voormalige keeper van ons voetbalelftal. Na een penaltythriller tegen de Olympus op de 

WK van 632 voor Christus in Persie zorgde zijn flamboyante reddingen de trofee voor Woudlandia. 
 

De olympische ster Seriemanus gaat jullie ook vergezellen. De achtvoudige teen worstel kampioen gaat 

jullie een heleboel meer dan doorzettingsvermogen en discipline aanleren. In zijn tijd heeft hij Ares drie 

keer verslagen, daardoor kreeg hij de bijnaam “de teen van Olympus”. 
 

En ten slotte gaan jullie ook een stevige training krijgen van Mani-Lupi. De basketbalster die Hermes 

en zijn super team versloeg om zijn zevende kampioenschap veilig te stellen. En zijn GOAT-status 

nogmaals te bevestigen. Deze vier atletische fenomenen gaan zorgen dat de Woudlandische volk trots 

zal worden op jullie.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Medaille


Praktisch: 

We verwachten jullie 20 juli om 8u ‘s morgens aan de kapel tegenover het pad naar onze 

scoutslokalen. Je neemt naast je bagage voor het kamp best ook een klein rugzakje mee, met 

daarin een drinkbus met water, je middageten, en eventueel een ander hapje voor extra 

energie onderweg, zoals suikerwafels, druivensuiker of iets anders. De volgauto zal een 

bidon met water meenemen, dus je drinkbus zal je onderweg geregeld kunnen bijvullen. 

 
Aan de kapel vertrouwen we op de goede wil van de ouders om jullie te vervoeren naar 

Neufchâteau, alwaar onze epische fietstocht van start zal gaan. 



 
 

 

 

 

  



VERKENNERS 
‘Μην κάνετε φίλους γρήγορα, αλλά παραμείνετε πιστοί σε μια φιλία που μόλις έγινε.’ 

~Socrates, 469 v. C. –  399 v. C. 

Voor zij die geen Grieks studeren of geen majestatische kennis hebben van Griekse wijsheden of zelfs 

het woord ‘majestatisch’ niet verstaan is de vertaling van deze quote als volgt: 

‘Sluit niet snel vriendschap, maar blijf een eenmaal gesloten vriendschap altijd trouw.’ 

Wij, Argali en Palmtortel, zien deze quote graag als leidraad door ons verkennersjaar. Hoewel het een 

bewogen scoutsjaar is geweest kunnen we volgens ons wel stellen dat de verkennersgroep een mooi 

gebalanceerde vriendengroep is. 

Deze mooie vriendengroep zal dit kamp echter wel op de proef gesteld worden. Jullie zullen samen 

moeten werken en bewijzen hoe trouw jullie zijn ten opzichte van elkaar. Eerst en vooral zullen jullie 

mee de volledige scoutsgroep moeten helpen om een heuse Woudlandiaanse Spelen te kunnen én 

mogen organiseren. Hiervoor zullen jullie door twee Griekse krijgers, Argalus en Palmtortelos, op de 

proef worden gesteld.  

 

Argalus is een ware krijger als het aankomt op disciplines die te maken hebben met werpen zoals 

kogelstoten, discuswerpen, speerwerpen en niet te vergeten zijn specialiteit tennisbalwerpen , slagen 

zoals in volleybal en armkracht zoals worstelen, armworstelen en gewichtheffen 

Palmtortelos is daarentegen een krijger als het aankomt op disciplines die te maken hebben met 

uithoudingsvermogen zoals lange afstand fietsen en lopen en beenkracht zoals voetbal, leg day en 

stampen geven.  

 

 

 

 



Er zijn nog een aantal uitzonderlijke talenten van deze Griekse krijgers.  

Zo kan Argalus indrukwekkend goed eten en heeft hij indrukwekkend weinig baardgroei. Palmtortelos 

daarentegen moet soms gedwongen worden om zijn voedingswaarden binnen te krijgen en heeft een 

indrukwekkende haargroei (niet alleen aan zijn baard). 

 

Een van de proeven die jullie zullen moeten ondergaan is, zoals het een scoutskamp typeert, de ietwat 

tergende (weetje: dit is de voortotem van Palmtortelos) fietstocht naar het kampterrein. Dit jaar staat 

er jullie het neusje van de zalm te wachten. Hoewel we eerder neusje van de Surströmming durven 

zeggen want dit is een heel zware fietstocht. Uit ervaring, we hebben deze fietstocht ooit ook als 

verkenner gedaan, kunnen we jullie vertellen dat jullie best de dag voordien vroeg in bed kruipen! 

We verwachten jullie namelijk al om 06u00 ’s morgens aan de kapel aan onze scouts op de 

Stuivenbergbaan. Hier worden jullie volledig uitgedost verwacht, dit houdt in: een tiptop-in-orde fiets. 

Tips van ons voor de fiets: zie dat de ketting gesmeerd is, de remblokjes vervangen zijn, de banden 

goed opgepompt en dat je bij voorkeur een fiets met een aangenaam aantal versnellingen hebt → hoe 

meer hoe beter. 

Naast een goede fiets neem je ook zeker een helm mee en ja dit is zelfs VERPLICHT, een fietsbroek 

(aangeraden voor de billetjes),  een lunchpakket, een drinkbus en voldoende snacks voor onderweg 

om de tank te vullen. Wij zullen voor onderweg ook extra water voorzien.  

Een aantal dagen voor het kamp zullen we jullie al een eerste keer zien, op 12 Juli om 15u00 worden 

jullie verwacht met al jullie bagage, rugzakje met alle benodigdheden voor de fietstocht NIET 

inbegrepen.  

Wij kijken er alvast enorm naar uit! 

Με εκτίμηση (‘Hoogachtend’) 

Argali en Palmtortel 

 

 



JINS 
Gegroet beste atleten 

 

De jaarlijkse brood en spelen zijn daar eindelijk weer. Zijn jullie klaar om jullie gespierde lijven in te 

oliën en te showen op onze Olympische Woudlandiaanse spelen.  

 

 

Wat staat er voor jullie 

allemaal op het menu: jullie 

gaan beenspieren showen, 

jullie gaan kuitspieren kweken, 

jullie gaan blaren kweken, 

jullie gaan spaakpapillen nodig 

hebben, jullie gaan 

zonwerende capaciteiten 

moeten kweken, jullie gaan 

regenbestendig moeten 

worden, jullie gaan 

doorzettingsvermogen moeten 

tonen, jullie gaan misschien een traankanaaltje zuiveren, jullie gaan leiden/lijden(/verlijden?), jullie 

gaan keukenprinsessen moeten worden, jullie gaan houthakker worden …  

Kortom een Woudlandiaans atleet is een totaal plaatje en wij gaan alle aspecten aftoetsen.   

 

Om volledig in thema te komen verwachten wij een paar dingen van jullie. Jullie komen in echte 

Woudlandische atleten kledij. Inspiratie is te halen in de bibliotheek, of een encyclopedie {(Grieks: 

enkuklios paideia, afgerond totaal van kennis) is een doorgaans alfabetisch gerangschikte verzameling 

lemma's met informatie over allerlei gebieden van kennis of over een gespecialiseerd terrein, vaak met 

aanvullingen zoals afbeeldingen, geluidsopnames en videomateriaal.} (Wikipedia-Encyclopedie)  

Jullie moeten ook verplicht een strakke zwembroek meenemen, we zijn zo vriendelijk om jullie nog een 

keuze tussen 3 soorten te geven ☺ 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Encyclopedie


Wij spreken donderdag 15 juli 2021 af aan de kapel 

om 6h. Vanaf hier start jullie eerste sportcategorie, 

jullie moeten met jullie stalen rossen in het mooie 

Chassepierre geraken.  

Het spreekt voor zich dat jullie dus met een fiets 

vertrekken die volledig in orde is, dat jullie een 

reserveband meehebben, een fietshelm en 

remmen die hun werk doen. Een fietsbroek met 

zeemvel is niet verplicht maar zeer sterk 

aangeraden. Het is optioneel om uw beenhaar te 

scheren, die heeft misschien enige invloed om jullie 

aerodynamica. Hou voor donderdag dus zeker het 

weer in de gaten, voorzie gepaste kledij. 

 

Om jullie niet op te zadelen met jullie grote 

rugzakken, mogen jullie deze maandag 12 juli aan 

het lokaal komen droppen vanaf 15h, dan kunnen 

deze mee in de container gestoken worden en zijn 

jullie zeker dat jullie favoriete knuffelbeer mee is. 

 

Het hoogtepunt van jullie jinjaar wordt jammer genoeg voorlopig nog even uitgesteld, blijkbaar is er 

één of ander virus aan het rondgaan. Wij weten er ook het fijne niet van. Wij houden jullie zo veel 

mogelijk op hoogte tot we exacte weten wat, waar en wanneer. 

Bekijk het even van de positieve kant, na het kamp kunnen we nog eens met elkaar op avontuur en 

kunnen we elkaars muil voor een tweede keer beu zijn op een andere locatie voor een welbepaalde 

tijd.  

 

Wij kijken alvast heel erg uit naar onze twee kampen en we verblijven in blije afwachting tot het kamp.  

 

Jullie kapoenen: Houtduif en Anhinga 

 

 

 

 



ENTOURAGE 
 

 

   

Kapucijnaap 

Emoe 

Barry 

Sika 

Gibbon 



  

  

Koelan 
Wouw 

Kameleon 
Fuutkoet 

Fret 

Ekster 



PRAKTISCH GEZIEN 
 

Kapoenen & Welpen 23/7 t.e.m. 30/7 

Moeten worden gebracht door ouders. Komen terug met de bus. 

JV’s 20/7 t.e.m. 30/7 

Gebracht door ouders, fiets wel meepakken. Komen terug met de  trein. 

VK’s 15/7 t.e.m. 30/7 

Heen en terug met de fiets. 

Jins 15/7 t.e.m. 30/7 

Heen en terug met de fiets 

Aan uw GPS mag u vertellen Rue de la semois 20, 6824 Chassepierre. 

Wat gaat dat mopje kosten: 
 

TAK VERTREK PRIJS / DAG # DAGEN TOTAAL BEDRAG 

Kapoenen 23 juli – 08:15 

kapel 

€ 12 8 € 96 

Welpen 23 juli – 08:15 

kapel 

€ 12 8 € 96 

Jong-Verkenners 20 juli – 08:00 

kapel 

€ 12 11 € 132 

Verkenners 15 juli – 06:00 € 12 16 € 192 

Jins 15 juli – 06:00 € 12 16 € 192 

 
Gelieve het bedrag te storten met vermelding van naam en tak op volgende rekening: 

Woudlopers - BE89 0689 0357 0585 

 

  



Coronamaatregelen 

 

We zullen ons op dit kamp ook zoals vorig jaar aan enkele maatregelen moeten houden. 

Momenteel ziet het er echter wel heel goed uit dat deze regels enkel naar vreemden gericht 

zullen zijn en we met de ganse scouts in één grote bubbel op kamp kunnen zitten, joehoe! 

 

Even in het kort: Onze hele scouts kan in één grote bubbel van 100 personen zitten waarin 

we vrij mogen zijn. Wanneer we het kampterrein verlaten wordt er zo weinig mogelijk 

contact gemaakt met anderen, wanneer dit toch voorvalt moet er een mondmasker 

gedragen worden of moet de afstand gegarandeerd zijn. 

 

 

 

Hebt u vragen? Twijfel niet! 

Contacteer de leiding of de groepsleiding afhankelijk van de aard van uw vraag: 

Kapoenen – kapoenen.woudlopers@gmail.com – Springbok: 0475437153 

Welpen – welpen.woudlopers@gmail.com – Potto: 0476420951 

JV’s – jongverkenners.woudlopers@gmail.com – Seriema: 0479041179 

VK’s – verkenners.woudlopers@gmail.com – Argali: 0487122108 

Jins – jins.woudlopers@gmail.com – Anhinga: 0493699472 

Groepsleiding: groepsleiding.woudlopers@gmail.com – Sneeuwstormvogel (0477349982), 

Houtduif (0484161489) en Palmtortel (0485676637) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOETEN WIJ IETS MEENEMEN? 
 

!Het is aangeraden al het meegegeven materiaal te voorzien van een naam! 

Kledij 
 

Perfect uniform (aan bij vertrek) 

Sportkledij 

Ondergoed 

Sokken 

Broek (lang en kort) 

T-shirt 

Trui 

Regenjas 

Kampuniform (voor meer uitleg zie volgend hoofdstuk) 

Extra T-shirt / broek voor heel vuil te worden 

Witte T-shirt om te knutselen (Kapoenen) 

Ruim rekenen kan geen kwaad. Bv. 12 paar sokken voor 8 dagen kamp is indien het regent geen 

overbodige luxe. 

Als we zeggen ‘heel vuil worden’ bedoelen we ‘niet meer proper te krijgen vuil’. 

 

Toiletgerief 
Tandenborstel 

Tandpasta 

Washandje of klein handdoekje 

Zwembroek 

Badhanddoek 

Zonnecrème 

Watersandalen 



 

Slaapgerief 
Slaapzak 
Veldbedje (toegestaan t.e.m. welp) 

Matje (verplicht van JV) 

Knuffel 
Extra dekentje 

Hoofdkussen 

Varia 
Keukenhanddoek 

Adressen (op stickers) 

Papier en pen 

Zakgeld (voor kaartjes) 
Persoonlijke medicatie (leiding op hoogte brengen!) 

Drinkbus 

Kleine (wandel)rugzak 
Kids-ID, ISI+ kaart, … (afgeven bij vertrek) 

Zorg dat de leiding goed op de hoogte is van alle allergieën, speciale diëten, medicatie,… Schrijf 

het desnoods uit op papier, zodat wij en de foerage het zeker niet kunnen vergeten! 

 

(Jong-)Verkenners & Jins 

Gamel en bestek 
Poncho 

Zakmes 

Seinkaart 

Kompas en roomer 
Extra veters en naaikitje voor snelle herstellingen 

Mondmasker 



Fiets (in orde: remmen, opgepompte banden, versnellingen, lichten) 

Helm (verplicht) 

Reserveband & plakgerief 

Eventueel fietsbroekje 

Energie voor onderweg: eten & drinken 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Wat nemen we NIET mee 

Snoep × 

Corona × 

Alles elektronisch × 

(Nucleaire) wapens × 

Drugs of andere verdovende middelen × 

Heimwee × 
 

Zeep: u hoeft niet, zoals andere jaren, zelf (ecologische) zeep te voorzien. Wij 

voorzien 100%  natuurlijke zeep, een lokaal product zonder verpakkingsafval.  

 

 

 

 

 

 

 

 



KAMPUNIFORM 
Zoals jullie al weten is het belangrijk om duidelijk te maken wie we zijn en wat we 

doen. Laat daarom je inspiratie maar de vrije loop gaan. Kom je als atleet? Kom je 

als jury? Kom je als een god? Je kan hier heel breed in gaan. Laat jezelf inspireren 

en wij zijn alvast zeer benieuwd naar jullie creaties! 

Ons motto is creativiteit boven kwaliteit, iets nieuws kopen is echt niet nodig, 

gebruik je fantasie en wat je hebt rondslingeren op zolder! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



CONTACT 
In de Griekse oudheid kenden de Woudlandiaanse atleten enkel brief en duif als 

communicatiemiddel. Daarom is dit ook de enige vorm die wij kunnen toestaan met het 

thuisfront, te verzenden naar onderstaand adres. 

 

 

 

 

 

 

Het is ook mogelijk voor de kampgangers om een brief huiswaarts te sturen. Dit kan aan de 

hand van meegegeven papier, enveloppe en postzegel maar het is ook mogelijk om ter 

plekke een mooi kaartje en postzegel aan te kopen. Geef hiervoor dan de nodige centje mee: 

een postkaartje kost €2 per stuk en een postzegel €1. 

Tip: geef de adressen waar uw zoon briefjes naar zal sturen mee op stickers, zodat deze 

gemakkelijk op de enveloppe / kaart te plakken. 

 

 

IN GEVAL VAN NOOD 

Voor snel contact kan u ons steeds bereiken via onderstaande noodnummers. Dit is dus niet 

om gewoon eens te polsen hoe het met uw zonen gaat! 

Houtduif (04841614889) – Palmtortel (0485676637) – Sneeuwstormvogel (0477349982) 

 

 

 

 

 

 

 

Scouts Woudlopers 

Rue warlomont 17 

6824 Chassepierre 

T.a.v. naam lid – tak lid 

België 



SCAN MIJ 
En volg ons leven in het verre Chassepierre 

 


