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Voorwoord 
 

Beste lezer, beste leden, beste ouders, 

 

In deze eerste PK van het jaar komen jullie meer over 

jullie nieuwe leiding te weten. We vertellen ook over het 

nieuwe jaarthema van Scouts en Gidsen Vlaanderen: 

‘Minder is meer’.  

Er is zijn ook veel verslagen en foto’s van het afgelopen 

kamp in Vesqueville! 

 

 

Veel lees plezier! 

 

 

Stevige linker, 

De leiding 
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Databank 
 

12-13-14 oktober: PARSIVAL KNALT 

 

19 oktober: Dag van de Jeugdbeweging 

 

 

24-25 november: Mosselfeesten 
  



Jaarthema en 

Jaarlied 
 

Elk jaar werken we met heel Scouts en Gidsen Vlaanderen rond 

één jaarthema. Dit jaar is er gekozen voor: MINDER IS 

MEER 

 

Waarom is er hiervoor gekozen? 
 

Wij geloven dat het anders kan. Door minder 

voedsel weg te gooien, minder energie te 

verspillen, minder afval te veroorzaken. En 

vooral met veel meer bewustzijn, meer liefde 

en meer respect voor de natuur. 

 

Met heel Scouts en Gidsen Vlaanderen hebben 

we een paar doelen gesteld. 

 

Minder afval:  

Afval bestaan niet. heel wat afval kan je vermijden. En door te 

denken aan meer ecologische alternatieven ga je verspilling 

tegen. 

Afvalvrije spelletjes, gamellen en drinkbussen in plaats van 

plastic flesjes en sorteren als de beste. Akabe Koningin Fabiola 

uit Edegem won dit jaar de Hopper jeugdverblijf 

Sorteerwedstrijd, en ook de Gidsen van Tervuren weten wat 



belangrijk is en verkopen voor hun geldactie milieuvriendelijke 

pennen. 

 

Ook door niet te ver-bruiken maar te ge-bruiken of her-bruiken 

vermijd je afval. Koop niets wat je niet nodig hebt of wat je kan 

lenen, herstellen of herbruiken. Een scouts in de buurt heeft 

vast ook wel een stootkar en die onesie maak je gewoon zelf 

met kleren uit de kringwinkel. 

 

Minder voedselverspilling: 

Verloren of gewonnen brood? We gaan verspilling van eten 

tegen en geloven in gewonnen voedsel in plaats van verloren 

kost. Een zevengangendiner met koelkastrestjes, vettige 

vergadering met modder in plaats van pastasaus, miss 

wortelverkiezing met gekke groenten? 

 

Minder energieverspilling:  

Hier brandt de lamp - niet. De groenste energie is energie die 

je niet verbruikt: lichten uit, waterspelltjes met regenwater, 

ecologisch afwassen en met de fiets in plaats van met de auto. 

Zorg voor een energiezuinig lokaal én kamp. Wees je bewust 

van wat je verbruikt en weet dat alle beetjes helpen. En 82.000 

beetjes, dat is heel wat!  

  



Dit is het jaarlied: 

 

Regent het pijpenstelen 

Dan vangen we ze op 

Om later mee te spelen 

De tuinslang blijft op stok 

De afwas is voor later 

Die klus is zo geklaard 

Dankzij het regenwater 

Blijft de kraan alweer gespaard 

 

REFREIN: 

Hier brandt geen lamp teveel  

Hier is geen afvalberg te groot  

Een Scout die eet gewonnen geen verloren brood 

Een stafkaart met een hoek af  

Gebruik hem nog een keer  

Samen gaan we voor  

Minder is meer! 

 

Restjes brood gaan in de pudding  

Restjes pasta in de soep  

Met een lijstje naar de winkel  

koop je vers voor heel de groep  

Af en toe eens veggie  

maar das konijnenvoer?!?  

Geef ons maar verse eitjes van de  

Waalse kippenboer  

SCHUDDEN MET DIE BILLEN  



NIKS VERSPILLEN  

SCHUDDEN MET DIE BILLEN 

 

Refrein 

 

En als de avond is neergekomen  

laat ons alle lichten doven  

want de sterren staan al teder  

zonder licht zien we ze  

zoveel be-ter  

Oooooooooooh Hey! 

 

Refrein (2x) 

 

Samen gaan we voor  

Minder is meer  

Samen gaan we voooooooor  

Minder is meer  

Minder is meer  

Minder is meer  

MINDER IS MEER 

  



PARSIVAL KNALT 
12-13-14 oktober in de Valkstraat op het terrein 

van de oude atletiekpiste 
 

Voor al degene die het nog niet zouden weten: wij gaan een 

nieuw lokaal bouwen en om dit te financieren organiseren wij 

dit jaar al voor de vierde keer een groot evenement genaamd 

Parsival Knalt. 

 

Gedurende heel het weekend bent u welkom om te komen 

knallen. Dit kan u vrijdagavond 13 oktober al komen doen op 

onze fameuze Fuif. Dit jaar komen Bedford Pieces, Joost de 

Lange Experience, Silicon Carne en Funktastix. 

 

Zaterdag 13 oktober is er voor de eerste keer een 

talentenshow: KaTALENTelijne. Iedereen die iets 

speciaals kan of zelfs iets niet-speciaals kan zijn talent komen 

laten zien! 

’s Avonds is er onze Quiz. Jammer genoeg is deze al helemaal 

volzet maar u kan altijd langskomen in het bodega-café om 

een kijkje te nemen en gezellig eentje te komen drinken, want 

eentje is geentje hé.  

 

 

Zondagmorgen 14 oktober kan u lekker en gezond komen 

ontbijten of zelfs deelnemen aan een heus MBT-tour in 

onze mooie streek. In de namiddag wordt er een Parsival 



Challenge georganiseerd voor de echte durvers en tegelijk 

is er ook sfeermuziek.  

 

Gedurende het hele weekend overdag zal er ook 

kinderanimatie zijn met springkastelen etc, alsook catering 

verzorgd door de givers. 

 

Kom zeker een kijkje nemen en steun onze scouts! 

Tot dan! 

 

 

Meer info op: 

 http://parsival.be/knalt/   

http://parsival.be/knalt/


  



Takken: nieuwe leiding 
 

 

 Kapoenen 

 

 Welpen 

 

 Wolven 

 

 Jojo’s 

 

 Givers 

 

 Vt’s 

 

 Materiaalmeesters 
 

 



 

  



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  

 

Ik ben Verantwoordelijke Ani 

Ik ben jarig op 9 augustus.  

Ik heb 0 broertjes en 0 zusjes.  

Mijn hobby’s zijn dansen en scouts.  

Later word ik hopelijk een kinesist. 

Ik heb een hekel aan de regen. 

Ik eet het liefst frietjes met een bicky burger of chicken nuggets. 

De mooiste kleur is appelblauwzeegroen. 

Mijn lievelings scoutsliedje is “Allemaal abnormaal”. 

Mijn favoriete Disneyfilm Jungle Book. 

Op dit nummer kan je me bereiken 0484/02 43 60 



 



  



 



        



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



  



Introverte Mol 
Lievelingseten: lasagne 

Ik studeer medische beeldvorming. 
Mijn favoriet scoutsliedje is het 
zeeroverslied. 
GSM: 0476043071 
 
 

 

 

Zachtaardig Smelleken 

lievelingseten: frietjes 

Ik studeer journalistiek.  
mijn favoriete activiteit op 
de scouts is zingen rond het 
kampvuur. 
GSM: 0478 81 57 06 

 

 

 

 

Zorgeloze Coscoroba 

Lievelingseten: lasagne 

Ik studeer sociaal werk.  
Mijn lievelingsspel op de scouts is dikke 
bertha. 
GSM: 0494435776  



Fantasierijke Caraya 

Lievelingseten:Macaroni met kaas 
en hesp 

ik werk bij electro Cablage service  
favoriet soutsspelletje: schipper 
mag ik over varen 

GSM: 0471245550 

 

 

 

Verantwoordelijke Gibbon  

Lievelingseten: frietjes met een 
curryworst special 
Ik studeer Industrieel ingenieur 
Mijn droomauto: defender 
Lievelings band: foo fighters 

GSM: 0492608092 

 

 

 

 

IJverige Mier 
 Lievelingseten: Pizza 
Ik studeer elektro mechanica 

Favoriete scoutsactiviteit: 
pleinspelen 
GSM: 0471 03 49 58 



 

Enthousiaste Oeakari 

Lievelingseten: pizza 
Ik studeer autotechnologie  
Favoriete scoutsspel: dikke 
bertha  
GSM: 0499264221 

 

 

 

 

 

Grillige Serval 
Lievelingseten: chinees 

Ik studeer Industrieel Ingenieur 
Favoriete scouts spel: Schipper 
mag ik over varen 

GSM: 0493766082 

 

 

  



 



 

 

  



  



  



  



 

 



Hoi Givers !!! 

Het nieuwe jaar is aangebroken! Nu is het natuurlijk tijd om 

de nieuwe Giverleiding beter te leren kennen. Daarom vinden 

jullie op de volgende pagina’s woordzoekers per leiding, 

daarin vinden jullie de volgende info; lievelingsspel op de 

scouts, leukste tak als lid, favoriete scoutslied, 

lievelingskleur, lievelingseten, lievelingsdier 

 

  



 



 



 

 



 



 



 

 



Buitenlandskamp ?! 

 

Dit jaar gaan we met de Givers op buitenlandskamp… 

Spannend!!! Vul hier alvast jou droombestemmingen in! 

 

 

 

  

………………………………………………….  ………………………………………………. 

………………………………………………….  ………………………………………………. 

………………………………………………….  ………………………………………………. 

………………………………………………….  ………………………………………………. 

………………………………………………….  ………………………………………………. 

………………………………………………….  ………………………………………………. 

………………………………………………….  ………………………………………………. 

………………………………………………….  ……………………………………………….. 



 
  



 

Beste VT’s, 

Welkom in jullie leukste, zotste en geweldigste jaar als lid 

zijnde! Hier kunnen jullie ons al een beetje beter leren kennen, 

en de rest volgt nog tijdens het jaar! 

 

 

Naam: Handige Kangoeroe 

Slimme kop in: Chemie 

Eten dat mij helpt denken: pasta, nootjes en chips 

Wat ik als professor doe: productie ingenieur 

Wat de Mojo Jojo in me bovenhaalt : zagen en tamheid 

Lievelingskleur: blauw 

Nummer 1 op mijn bucketlist: roadtrip door Amerika 



Naam: Openhartige Gliridae 

Superpower: bakken en lachen  

Eten dat mij helpt bij de wereld te verbeteren: pizza , 

spaghetti, chips 

Wat ik studeer bij de Power Puff- school: biologische en 

farmaceutische laboratoriumtechnologie  

Wat de [naam slechte rik van de power puffs (Mojo Jojo? Das 

die aap)] in mij boven haalt: wantrouwen, boosheid 

Lievelingskleur: groen  

Nummer 1 op mijn bucketlist: paragliden 

Naam: Kieskeurige Ara 

Superpower: chips eten, mensen doodbliksemen 

Eten dat mij helpt bij de wereld te verbeteren: 

chips, cactuswater, pizza 

Wat ik studeer bij de Power Puff- school: rechten 

Wat de [naam slechte rik van de power puffs] in mij boven 

haalt: ongeduldigheid 

Lievelingskleur: geel 

Nummer 1 op mijn bucketlist: bungeejumpen 



Meine Name: Vindingrijke Caracara   

Süperkraft: lekkere plaatjes draaien, Fietsen, 

woordmopjes maken, grappig zijn en nog zoveel 

meer…  

Ëssen das mir helft  normal zu functzionieren: Snoep, Italiaans 

eten maar liefst van al een goede lap vlees! 

Was ich stüdier auf die Kraft Puff- schüle: 

Productontwikkeling UAntwerpen, AKA uitvindertje spelen  

Was die Mojo Jojo in mei bovenhält: Mensen die te laat 

komen, wantrouwen, tijd verliezen aan kleine onnozele 

dingen en vooral BMW’s die niet pinken op de baan!  

Liebelingsklëur: MarineBlauw  

Nummer Ein auf mein bücketlizt: Bungeejumpen of 

parachutesprong 

 

 

 

 

 

 



Hoe jullie ons kunnen bereiken? 

Kangoeroe: 0474286925 

Caracara: 0491123173 

Gliridae: 0472595620 

Ara: 0478173677 

Of vtleiding@parsival.be  

  

mailto:vtleiding@parsival.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



De materiaalmeesters 

 
Nuchtere Pelikaan 

26 jaar 

9de jaar leiding 

Technieker bij Devos 

Lemmens 

Merk auto: Toyota 

Merk aanhangwagen: Syma 

Favoriete gereedschap: 

Hamer 

Favoriete gereedschapsmerk: 

Facom 

 

 

 

 

 

Dankbare Patrijs 

19 jaar 

3de jaar leiding 

Studie: Lerarenopleiding secundair 

Merk auto: Dacia 

Merk aanhangwagen:  

RW aanhangwagens 

Favoriete gereedschap: Zaag 

Favoriete gereedschapsmerk: Kreator 



 

Kampverslagen 
 

Kapoenen 

 

De kapoentjes… 

 

Ze hebben hun naam waar gemaakt dit jaar.  

Dit door ons te beklimmen, te laten meespelen en dus 

samengevat terug mee kind te laten zijn.  

 

Met hun guitige snoetjes hebben ze ons doorheen het jaar 

uitgedaagd om een fantastisch kamp in elkaar te steken.  

Onze motivatie? Hun dankbaarheid vertaald in schatergelach.  

Doorheen het jaar hebben we de knapperds zien openbloeien 

en genieten. 

 

Wij als leiding hebben ze zien samen spelen, samen 

uitdagingen zien aangaan en voor elkaar zien zorgen.  

Dit was op het kamp niet veel anders, enkel intenser. 

Vele bospelen, voorleesverhaaltjes en loopspelletjes vulden 

onze dagen. 

 

Vettige dag was voor vele een eerste keer en oef… enkel maar 

schaterlachjes gehoord (lees: onze motivatie). Met verf gooien 

en spelen, onze zintuigen gebruiken om iets te herkennen, 

onze gezichten in de bloem duwen voor dat ene snoepje en 

uiteraard een overwinning! En dan een goede douche.  



 

De dagtocht was ook voor vele een echte voltreffer. Door al dat 

zingen en die spelletjes ging de tijd zo voorbij! Alsof een 

dagtocht alleen al niet super leuk was, werden er bij de 

terugkomst ook nog eens waterspelletjes gespeeld.  

Om dit alles af te sluiten werd er ook nog een echt feestje 

georganiseerd met luid gezang sloten we dit kamp af… 

 

De leiding heeft er alvast enorm van genoten, vandaar DANKU 

lieve kapoenen voor een fantastisch jaar! 

   



  

  

  



Welpen 

 

 

 

Baloe is de besteeeeee! 

Baloe is de 

sterkste! 

Baloe is de leukste! 



 

 

 

Is dat een 

komkommer? 

Haha, ja dat is een komkommer. 

Ik ben er vrij zeker van. 

Is dat een komkommer? 



  

 

  

Hey, wie heeft het licht 

uitgedaan? 

Wat maakt ons sterk? 

TEAMWERK!!! 



 

 

  

Mmmmmh wel 

lekker 
Is dit een komkommer 

met choco? 

Zure citroen, zure citroen 

njom njom! 



      

 

 

Tijdens  

Voila die neus is ook 

weer proper. 

Na  

Voor  



 

 

Op huisnummer gaan staan zonder iets te zeggen 

Zo stil, aangenaam 



Yes, sir 

Links, rechts, links, rechts, links, 

rechts, … 



 

  

Links, rechts, links, rechts, 

… 



Wolven 

Vesqueville wolven 2018…. 

Het avontuur begon om 13u48 op 

30/07/2018. Na een (veel te) lange 

busrit kwamen we dan eindelijk aan 

op het kampterrein. Tijdens de 

eerste dagen bouwden we ons hotel 

voor de komende week op. Dat was 

niet eenvoudig, een tent stevig 

opzetten en een tafel recht sjorren is 

moeilijker dan je denkt. Na zo’n 

vermoeiende dagen vierden we ’s 

avonds feest bij het 

kampvuur(achteraf gezien was dit 

jammer genoeg het enige ‘echte’ 

kampvuur dat we mochten maken). 

Liedjes zingen, griezelverhalen en 

mopjes vertellen, blackbox 

spelen… deden we à volonté. 

Woensdag voormiddag leerden we 

véél nieuwe dingen bij over kaart 

en kompas. Dit was zeer 

ingewikkeld, maar wel leuk. We 

trokken zelf de bossen in om wat 

we geleerd hadden eens toe te 

passen in het wild. ’s Namiddags was er het fameuze 

groepsspel.  Elk jaar spelen we zo’n groot spel. Het is best 

indrukwekkend met 180 kindjes samen spelen.  Die avond 

moesten we ‘vroeg’ in bed want de dag erna vertrokken we op 



2-daagse. Gepakt en gezakt wandelden we 2 dagen door de 

warme bossen van Saint-Hubert. Aangezien we zelf moesten 

kaartlezen liepen we maar 1 keer verloren. Gelukkig greep de 

leiding op tijd in zodat we geen te grote omweg maakten. Op 

het einde van de eerste dag hebben we zelfs op  rotsen 

gerappeld! En de 2de dag zagen we de luchthaven van het leger.  

Het was vermoeiend en warm maar wel echt leuk.  Zaterdag 

voormiddag maakten we zelf ons eten. Dit was verrassend 

lekker. Die namiddag speelden we ‘vettige spelletjes’ zoals 

bruine zeep schuiven, stoelendans met ketchup, tikkertje-ei,… 

Na de bezoekdag stond Zwerkbal op het programma. Iedereen 

maakte zijn cape en bezem en werd aan een afdeling van 

Zweinstein toegewezen.  Na het middageten probeerden we 

door middel van opdrachten uit te voeren popcorn te vangen. 

Wegens gebrek aan boter waren ze helaas een beetje zwart…  

De laatste dag braken we onze mooie tafels af en hebben we 

nog eens in het bos geravot. Het waren alvast 10 spetterende 

dagen die ik onmiddellijk nog eens wil beleven.  

 

 

 

  



Jojo’s 

Het kamp in een liedje 

Voor alle jojo’s zodat ze hun liedje zeker nog een keertje goed 

kunnen oefenen zodat ze het zeker kunnen tegen volgend 

grootkampvuur op kamp! (Die tijd zullen ze nodig hebben haha 

😉)  

 

Strofe; 

Je vraagt of ik zin heb in een heel leuk kamp, het is 2 uur ’s 

nachts we liggen in bed in een tent op een wei waar niemand 

ons hoort waar niemand ons kent en niemand ons stoort. Op 

de vloer, lig een volle valies en vuile sokken die van ons kunnen 

zijn. Het was heel warm, maar we sliepen heel goed. En dit 

kamp heeft alles wat ik van een kamp verwacht!  

 

Refrein; 

Het was een kamp, die je alleen maar bij de jojo’s ziet. Het was 

een kamp, dat je maar 1 keer in je leven ziet. Het was een kamp 

waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou, maar dit jaar, 

beleef ik het met de jojo’s – oh – oh. 

 

Strofe; 

Ik denk aan onze leiding en hoe het jaar begon, het is echt wel 

gek hoe zoiets gebeuren kon. Lori met zijn gekke lach en 

fennek die er altijd voor ons was. Katta, das toch een grave 

griet terwijl dhole ze allemaal versierd. Caraya is een beetje 

gek maar door dit alles was ons jaar echt top. 

 



Refrein; 

Het was een kamp, die je alleen maar bij de jojo’s ziet. Het was 

een kamp, dat je maar 1 keer in je leven ziet. Het was een kamp 

waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou, maar dit jaar, 

beleef ik het met de jojo’s – oh – oh. 

 

Strofe; 

Een kamp duurt slechts 10 dagen, morgen zijn we hier al weg 

maar dit kamp met jullie was echt zoooo plezant!  

 

Refrein; 

Het was een kamp, die je alleen maar bij de jojo’s ziet. Het was 

een kamp, dat je maar 1 keer in je leven ziet. Het was een kamp 

waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou, maar dit jaar, 

beleef ik het met de jojo’s – oh – oh. 

 

Kampmemories 

 



 

 

 
  



  

  
  

 

  



  
 

  



  

          

 

  



Givers 

2018 – Vesqueville. Het is woensdagavond 1 augustus. Zondag is het 

bezoekdag. Er heerst al sinds deze ochtend paniek onder de givertak. 

De givers dachten dat de driedaagse deze ochtend begon. De 

sadistiche leiding is dit via een geheim netwerk te weten gekomen en 

heeft hier deze ochtend brilliant op ingespeeld. De givers werden 

wakker gemaakt met de 

mededeling dat ze zich moesten 

kleden in perfect uniform en dat 

ze hun rugzak moesten maken. Na 

10 minuten barstten de 4 leiding, 

(die we later hebben kunnen 

identificeren als Sadistische 

Marmot, Barbaarse Patrijs, 

Tirranieke Caracara en Inhumane 

Simia) in fel, moorddadig 

hoongelach uit met de mededeling dat de driedaagse toch niet 

vandaag begint. Het laatste spatje hoop van de givers barst uiteen. 

Dit is geen afstel van executie. Dit is uitsel. Als het niet vandaag is, is 

het morgen... 

Ik ben Oprechte Waargeit en dit is een reportage van Panos. 

 

Undercover op 3 daagse bij de Givers 

 Nog steeds 2018 – Vesqueville. Het is donderdagochtend 2 augustus. 

Er is voorbije nacht niet veel geslapen. Ik kijk rechts van mij en merk 

hoe een giver rode ogen heeft terwijl een traan van zijn wang rolt. 

“Het is zover”, fluistert hij. “Ik hoor voetstappen. Het is de leiding.” 

Buiten klinkt misdadig gelach dat doet denken aan krijt dat te hard 

over een klasbord schuurt. Terwijl één van de vier leiding de tent 

langzaam opent, begint de giver naast mij luider en sneller te 

ademen. Net voor hij hyperventileert, sust een andere giver hem 

I: De vier leiding 



opdat hij wat stiller is. Een andere giver fluistert nog snel dat hij stil 

moet zijn want dat het anders alleen maar erger wordt. Nog voor de 

zin af is of voor de tent open is, klinkt al de bekende zin ‘Doe jullie 

uniform aan en pak jullie rugzak’. Niemand die geluid maakt. 

Niemand die iets durft tegenin te brengen. De givers weten dat elke 

vorm van ongehoorzaamheid zwaar wordt afgestraft. Terwijl enkele 

bange blikken elkaar wisselen, besluit ik om mijn verborgen camera 

boven te halen. De giver die daarjuist de andere giver kalmeerde, 

kijkt me aan en knikt nee. Dit is duidelijk een derdejaars giver die nu 

waarschijnlijk het derde jaar op rij op deze manier mishandeld wordt. 

Terwijl de derdejaars giver zijn sokken en botinnen aandoet merk ik 

pas de littekens die hij heeft opgedaan de voorbije jaren. Deze giver 

heeft duidelijk het slagen van de zweep al zwaar moeten incasseren. 

Ik besluit mijn camera weg te steken en ga de tent buiten. Terwijl ik 

naar de tentdeur kruip en het donkere van de tent wil ruilen voor het 

lichte van buiten krijg ik een spatje hoop tot ik de tent effectief buiten 

kom en wordt verblind door de zon. Een afgrijselijke stem roept me 

toe en suggereert dat ik er slecht uitzie. Terwijl mijn zicht iets terug 

komt, vraagt de stem op lachende wijze of ik wel geslapen heb 

vannacht. Ik sta op het punt om me te verweren en iets terug te 

zeggen tot ik in mijn gedachten weer de blik van de huilende giver 

voor mij zie. Misschien wordt hij hier wel voor afgestraft terwijl ik 

moet toe kijken? Deze leiding is tot alles in staat! De toon van de 

leiding slaat opeens van lachende wijze om in een dreigende toon. 

Terwijl een schim me nadert, zegt de stem: “Hebt ge deze nacht 

misschien iets uitgestoken?”. “... Nee nee”, stamel ik bang. In mezelf 

denk ik: “Lap, ik mag me niet laten doen. Ik moet me sterk houden 

van binnen”. Ik herpak me en zeg: “Natuurlijk niet!”. Ondertussen is 

mijn zicht volledig terug en staart Patrijs mij met een brede grijns aan. 

Hij probeerde me te breken nog voor de driedaagse begon en het 

was hem bijna gelukt. Ik kijk rond en zie enkel Patrijs staan. De andere 



leiding zijn alle drie weg. Waar zouden die uithangen? Nu geen 

zorgen over maken. Overleven en een voorraad inslaan. 

Na het ontbijt stoppen we onze rugzakken vol met brood en water. 

Het belooft de komende dagen weer 30° in de schaduw te worden 

dus iedereen neemt een hoop extra water mee op aanraden van 

Patrijs. We worden in twee groepen verdeeld om vrienden uit elkaar 

te halen zodat deze elkaar al niet kunnen steunen. We krijgen onze 

begin post en vertrekken. Maar niet voordat Patrijs nog een 

ver(r)assing voor ons heeft. En dat terwijl vuur niet mag met deze 

hitte. Deze leiding deinst voor niets terug. Patrijs haalt twee extra 

enveloppen boven waar vragen in zitten en twee GSM’s. De vragen 

moeten we onder weg beantwoorden en doorsturen via de GSM naar 

de leiding. Enkele eerstejaars givers kijken verrast op en zeggen dat 

ze dat wel leuk vinden, een quiz op tocht. Ik heb direct door dat dit 

slechts een maskering is om constant onze positie te kennen zodat 

de leiding telkens één stap voor is. Ik besluit later op de dag om te 

wachten met de vragen door te sturen en na 30 min krijgen we 

bericht dat we de antwoorden moeten doorsturen. Dit bevestigt 

alleen maar mijn vermoeden dat het om een vernuftig ‘Track and 

Trace’ systeem gaat. 

Nadat we de quizvragen opendoen zakt de moet ons als stevig in de 

schoenen. Hoe kunnen wij op deze vragen antwoorden? Verwacht de 

leiding dat wij raketgeleerden zijn? Patrijs wordt kwaad en zegt dat 

we osn nu niet over de vragen moeten zorgen maken. We hebben 

volgens hem een stevige ticht voor de boeg dus we besluiten om te 

vertrekken. 

We stappen het zandweggetje van het kampterrein af terwijl de wind 

de harde zandkristallen tegen onze benen doet schuren. Eindelijk 

komen we op een verharde weg. De beide groepen moeten voorlopig 

dezelfde kant uit. Enkele broers en zussen troosten elkaar nog en 

zeggen dat het dit jaar wel zal meevallen. Plots duikt uit het niets een 

wagen op die luid claxoneert en naast onze twee groepen stoppen. 



Twee raampjes gaan naar beneden en daar zitten de andere drie 

leiding. Ze lachen ons nog eens goed uit terwijl ze goed veel lawaai 

maken en luid roepen dat als we het niet halen, er nog steeds plaats 

is voor ons bij de Chiro, de goelag van de Scouts. Uiteindelijk vertrekt 

de leiding eindelijk en besluit ik om mijn camera boven te nemen. 

Wat volgt kan niet door woorden beschreven worden. Indien u een 

gevoelige maag heeft, kunt u best niet naar deze wansmakelijke 

foto’s kijken. U weest gewaarschuwd... 

 
 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   



Stappen, varen, zwemmen, fietsen ... Alles hebben we moeten doen. 

De wantoestanden die hier door de camera zijn vastgelegd moeten 

verspreid worden. Deze reportage toont het ware gelaat van de 

givers van Parsival. In plaats van jeugdig entousiast leven deze 

jongeren gevangen in het concentratiekamp van de greep hun 

leiding. Het topje van de  ijsberg is hier echter nog niet bereikt. 

Voordat de givers deze martel driedaagse hebben moeten 

ondergaan, hebben zij eerst een fiets twee daagse moeten doen om 

op het kampterrein te geraken. Onderweg werd verbroederd met 

een Duitse scouts die naar een Scouting convent gingen in Bellevaux. 

Martel- en demotivatietechnieken werden door leiding van beide 

landen uitgewisseld. Tot slot werd nog een foto getrokken die als 

promo gebruikt werd in de verborgen facebook groepen van de 

leiding. 

 
 

Waar eindigt dit? Wanneer onderneemt de regering actie? 

Wanneer stopt de waanzin? 

Een reportage van Panos. 

 



Vt’s 

 

Buitenlands Kroätië (en Bosnië-

Herzegovina) 



  
 

 

 

Stop nummer 1: Omis 

Stoere Peli 



 
 

 

 

ZIPLINING 

in Omis  



PARAGLIDEN in Motovun 

 
 



 

 





Zelfs in 

Kroatië keken 

we naar de 

Rode Duivels 

(dit is de 

match dat we 

verloren 

tegen 

Frankrijk  



 



 
 

 

 

 

 

Klimmen 

 

Raften 



 

wij zijn in Vesqueville 

deze keer met Frank haar bril 

wa wij ni wille zien 

is dagtocht nummer tien 

maar liften da nog wel 

of een heel leuk kaartenspel 

of zwem eens met ons mee 

dat was echt een goed idee 

 

wegue (x2) 

 

een beetje aqua gym me de schaar 

geen geraft zonder gevaar 

maar da skiën ging wel goe 

geen gedrama geen gedoe 

Sitta, Zwaluw en Leon 

het eten was echt altijd bon 

met de voetbal altijd sfeer 

Kroatië graag nog ne keer 

 

we gaan twerken rond het vuur 

feesten tot tien uur 

ja we omarmen ons leiding  

met een lach op ons gezicht 

we horen samen 

in hetzelfde verhaal 

we genoten van het kamp 

allemaal 

B
o

sn
ië

  
M

am
b

o
 n

u
m

b
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Ara, Peeeli 

twas plezant 

ja van hier  

tot int buitenland 

Kroatië, Vesqueville en Mazee  

van giver tot vt 

 

nen dikke merci 

leiding hebde gij ons nie geheurd 

twas ni normaal 

fenomenaal 

nen dikke merci 

leiding hebde gij ons nie geheurd 

dees blijft ons bij  

ja voor altij 

 

Ara ciao 

Peli ciao 

Vt’s ciao, ciao, ciao 
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Liften op drie 

daagse naar 

Namen 



 

  



Koken met Ani 
Wentelteefjes maken 

 

(Het favoriete eten van de leiding op dit kamp!) 

 

Ingrediënten(20 boterhammen) 

 20 grote sneden droog brood 

 5 eetl. Boter 

 10 eieren 

 8dl melk 

 6 eetl. Bloemsuiker 



 1 à 2 koffiel. kaneel (niet 

verplicht) 

 1 mespuntje zout 

 

Bereiding 

1. Kluts de eieren in een grote kom. 

2. Voeg al roerend de melk, 

bloemsuiker, kaneel en zout toe. 

3. Dompel de boterhammen goed onder in 

het mengsel. 

4. Smelt de boter in de pan en bak de 

sneetjes brood goudbruin aan elke 

kant op een zacht vuur. 

Afwerking 

Serveer met kristalsuiker, bruine suiker, 

kindjessuiker, confituur, choco of siroop. 

 

Ook altijd lekker met stukjes vers fruit. 

  



Arastrologie 
WEEGSCHAAL 

24 september – 23 oktober 

Op de scouts is het super met je nieuwe leiding, maar op school 

zit je heel de tijd uit te kijken naar zondag. Geen probleem zou 

je denken, maar probeer toch wat op te letten. Als je goede 

punten haalt, zullen je ouders je minder verplichten om te 

leren op zondag en kan je dus meer je scoutsvrienden zien! 

Favoriet scoutsspel: Pang pang 

 

SCHORPIOEN 

24 oktober – 22 november 

Je band met je vrienden wordt closer. Jullie zullen elkaar 

namelijk veel zien: op Parsival Knalt bijvoorbeeld of op de Dag 

van de Jeugdbeweging. Maak herinneringen voor het leven 

want je bent maar één keer jong! 

Favoriet scoutsspel: Schipper-mag-ik-overvaren 

 

BOOGSCHUTTER 

23 november – 21 december 

Het nieuwe jaarthema is grenzeloos groeien, maar dit is niet 

letterlijk bedoeld hé. Misschien moet je op Parsival Knalt niet 

bij elke maaltijd een hamburger gaan halen bij de givers en 

eens een watertje drinken in plaats van cola. Dan zie je er tegen 

de Dag van Jeugdbeweging weer je beste zelf uit en zal je 

ongetwijfeld nog meer aantrek hebben in die sexy botinnen 

van je! ;-)  

Favoriet spel: Zakdoek-leggen 



 

STEENBOK 

22 december – 20 januari 

Cupido doet voor jou goed zijn werk deze weken, maar vergeet 

de scouts niet hé. We missen je! Deze maanden zijn er juist 

veel leuke dingen te doen: Parsival Knalt, Dag van de 

Jeugdbeweging, mosselen! Je vriendje of vriendinnetje 

meenemen naar deze evenementen is nu wel verplicht voor 

jou. 

Favoriet scoutsspel: Twee is te veel en drie is te weinig 

 

WATERMAN 

21 januari – 19 februari 

Cupido doet zijn werk niet goed deze maanden, dus kom naar 

de scouts om je liefdesverdriet te verwerken en je samen met 

je vrienden en leiding te amuseren. Misschien voorspellen de 

sterren in het volgende PK’tje wel een vriendje of 

vriendinnetje. 

Favoriet scoutsspel: Ontrouwe echtgenoot 

 

VISSEN 

20 februari – 20 maart 

De sterren voorspellen begin een oktober een leuke 

ontmoeting waarna je op wolkjes loopt. Ma seg dat is nu net 

rond onze Parsival Knalt, da’s wel heel toevallig hé. Dan zal jij 

ZEKER moeten komen en neem al je vrienden en familie mee! 

Favoriet spel: Billekeklets 

 

 



RAM 

21 maart – 20 april  

Je hebt het zo druk met schoolwerk en andere onbelangrijke 

hobby’s dat je af en toe vergeet om te ademen en in de frisse 

buitenlucht te zijn. Wij als scoutsdokters en de sterren hebben 

de perfecte oplossing: zondag van 14u tot 17u in de Berkelei. 

We zien jullie daar en zorgen ervoor dat jullie snel beter 

worden. 

Favoriet scoutsspel: Blauw foef 

 

STIER 

21 april – 20 mei 

De vakantie met onder andere een super kamp is spijtig 

genoeg gedaan, maar er staat weer een super scoutsjaar op 

het programma. De sterren weten te vertellen dat je heel 

tevreden bent met je nieuwe leiding en dat ze zelfs al een 

plezante activiteiten en een weekend in elkaar aan het steken 

zijn. Toch goeie leiding he! 

Favoriet scoutsspel: Dikke bertha 

 

TWEELINGEN 

21 mei – 21 juni 

Je beste vriend wil enkel skaten? Je beste vriendin wil enkel 

gaan shoppen? Maar jij wilt eigenlijk liever in een bos spelen, 

in bomen klimmen en je vuil maken? Zeg dan gewoon ‘neen’ 

tegen hen en kom naar de scouts! Wij zorgen ervoor dat je je 

amuseert met andere vrienden en leukere activiteiten. 

Favoriet scoutsspel: stratego 

 



KREEFT 

22 juni – 22 juli  

Je liefdesleven staat op een laag pitje. Geen zorgen, het leven 

van een vrijgezel is minstens even leuk! Trommel al je vrienden 

en vriendinnen op een ga iets leuk doen. Wij hebben al een 

paar ideetjes: Parsival Knalt waar er een quiz, optredens, een 

fuif en animatie op zondag zijn georganiseerd. Misschien 

ontmoet je daar wel je Prins op het Witte Paard of je Prinses 

met een mooie, korte Groene Broek. 

Favoriet scoutsspel: Shit-spel 

 

LEEUW 

23 juli – 23 augustus  

In september was het schooljaar al gestart, maar in het 

weekend verveelde jij je want het scoutsjaar was nog niet 

gestart. Gelukkig kwam eindelijk die 20e september er. En als 

je je nog steeds verveelt in het weekend organiseren wij vaak 

ook dingen op zaterdag, zoals PARSIVAL KNALT en de 

mosselen. We zien jullie daar! 

Favoriet spel: het Driehoeksspel 

 

MAAGD  

24 augustus – 23 september 

Die ene vriend(in) van bij de jojo’s/givers/vt’s is verliefd op jou! 

Verlegen zijn is oké, maar zo zal er nooit iets van komen! Zorg 

dat je hemd mooi is gestreken, hang je das goed, steek je hemd 

netjes in je broek. Maar vooral sta stevig in je bottinnen en stap 

op hem of haar af en voor je het beseft, heb je een vriend(in).  

Favoriet scoutsspel: Kiekeboe 



Dankwoord 
 

Hopelijk hebben jullie genoten van de eerste PK. Volgende keer 

zal dit opnieuw zo zijn. 

Jullie zullen ook heel benieuwd geweest zijn naar jullie nieuwe 

leiding of de nieuwe leiding van jullie spruiten, met zo’n 

topleidingsploeg als die van dit jaar zullen jullie wel niet 

teleurgesteld zijn. De leiding is al veel leuke activiteiten en 

spelletjes in elkaar aan het steken. Dus het wordt een super 

jaar! 

 

Hoewel het al veel aan bod is gekomen in de PK, verwachten 

we jullie in grote getallen op ons evenement Parsival Knalt, 

want het is voor jullie, de toekomstige leden en leiding, dat ons 

nieuw lokaal er komt ! 

 

Een ander niet te missen evenement is de Dag van de 

Jeugdbeweging op 19 oktober. Op de Grote Markt van 

Mechelen wordt er tijdens de ochtend en middag vanalles 

georganiseerd waar alle jeugdbewegingen zoals Chiro, KSA, 

KLJ, etc. op af komen! Het is zeker de moeite om te komen en 

de eer van de scouts te verdedigen. 

 

Hopelijk hebben jullie veel leesplezier gehad! 

De leiding 
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