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Voorwoord 

Beste ouders en (nieuwe) leden 

Zondag 15 september stonden er velen voor de welgekende Parsivalpoort, maar 
dit voor de laatste keer. Volgend jaar zouden we in ons nieuwe lokaal moeten 
zitten. Maar, niet getreurd de komende maanden zitten we nog op onze 
vertrouwde locatie. De leiding is al druk in de weer geweest met de 
voorbereidingen van de knalt, de eerste vergaderingen in elkaar te steken, … 
Maar eerst nemen ze nog even de tijd op zich voor te stellen in dit PK’tje.  

Wat kan je nog allemaal terugvinden in deze PK? Foto’s, verslagen, wist-je-
datjes, … van afgelopen jaar, het nieuwe jaarthema van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen, informatie over Parsival Knalt en nog wat andere dingetjes over het 
komende jaar. 

De leiding heeft er alleszins al heel veel zin in, hopelijk jullie ook. 

Stevige linker, 

De leiding 

 

  



 

 

Belangrijke data 
11-12-13 oktober: PARSiVAL KNALT 

 

18 oktober: Dag van de jeugdbeweging 

 

23-24 november: mosselfeesten 
 

1 maart: wafelverkoop 

  



 

 

Jaarthema en jaarlied 
Nieuwe jaarthema: "Scoutmoedig" 
Op Verkenning!    

Scouts gaan graag op verkenning. En onderweg naar een nieuw 

avontuur kan je een blauwe plek oplopen. Dat is waar scouting voor 

staat: een plek waar je mag vallen en anderen je helpen opstaan. Waar 

mislukken niet falen is, maar een nieuwe ervaring betekent. Een 

leerkans. 

Scoutsspelen zitten vol risico. Verantwoord risico. Zo leer je gevaar 

inschatten en grenzen ontdekken. Door te verdwalen, ontdek je nieuwe 

wegen en nieuwe plekken. 

Maar het hoeft niet ver te zijn. Een jonggiver die in zijn beste Frans 

vraagt of hij zijn drinkbus mag vullen bij Madame of Monsieur. Samen 

met de kapoenen op weg in het donker. Of de akaqueeste naar het 

absolute middelpunt van jouw gemeente. 

Durven niet durven! 

Durf! En durf toegeven dat je niet durft. Ook dat vraagt moed. En wat 

voor de één spannend is, is voor de ander een fluitje van een cent.  

Samen een uitdaging aangaan met respect voor iedereen, ook dat is 

scoutmoedig. 

Een moedige scout durft ook vragen stellen. Is het overgangsritueel traditie of kies je bewust? Niet 

zomaar marshmellows smelten boven een vuurtje bij de kapoenen, maar om veilig kennis te maken 

met vuur. Geen onmogelijke en vettige totemproef, maar erkenning geven voor hun talenten. 

Tonen wie we zijn! 

Scoutmoedig zijn, betekent ook tonen wie we zijn: Scouts en Gidsen, trots op ons uniform en waar we 

voor staan.  We zijn zichtbaar in onze eigen buurt, durven onze mond opendoen en een standpunt 

innemen. 

Maar we durven ook luisteren naar ouders en buurtbewoners: zowel naar hun bezorgdheden als hun 

complimenten. Soms graag gezien, soms in het midden van de storm. Wie scoutmoedig kiest, blijft 

sterk staan.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Jaarlied 
Strofe 1: 

Trek je scoutshemd aan 

We kiezen voor het avontuur 

En tonen wie we zijn 

Aan elke ouder, ied’re buur 

Quiz of bekentocht 

Elke week een nieuw verhaal 

Ga je op je bek 

Vallen doen we allemaal 

Want op de top van d’hoogste berg 

Kan je het uitzicht beter zien 

Refrein: 

Scouts is lukken 

ook mislukken 

Dan plots vallen 

en weer door 

Durven springen 

luidkeels zingen 

Gaan de uitdaging aan 

Want er is veel meer in het leven 

Durf een risico te nemen 

Kies scoutmoedig, kies bewust 

En je zal sterk staan 

Strofe 2: 

Met de boot of trein 

Onderweg met veel kabaal 

Op verkenning gaan 

In een onbekende taal 

Sluipspel in het bos 

Op overwinningen belust 

Zet je zaklamp uit 

De sterren stellen ons gerust 

Want op het klimrek van het leven 

Durf ik me voluit te geven 

Refrein: 

Scouts is lukken 

ook mislukken 

Dan plots vallen 

en weer door 

Durven springen 

luidkeels zingen 

Gaan de uitdaging aan 

Want er is veel meer in het leven 

Durf een risico te nemen 

Kies scoutmoedig, kies bewust 

En je zal sterk staan 

Rap: 

Bikke bikke bik 

Hap hap hap 

Vandaag geen soep 

Maar wel ‘ne’ (w)rap 

Bovenstebuiten – onderstebinnen 

Wat maakt het uit of we winnen? 

Doe een bosspel op de straat 

Zodat je je comfortzone verlaat 

Mijn marshmallow, die is verbrand 

Gelukkig maar aan ene kant! 

Springen door de plassen 

Je moet je echt niet wassen 

Heb je een blauwe plek? 

Of is’ t een schildervlek 

Schipper, 'k wil niet overvaren 

Nee is nee! 

“Hey jij!”, wilde gij met mij? 

#ikkanda 

Of nie of wel of nie 

Want in de zee daar zitten haaien 

en die bijten je… 

Bluuub! 

Refrein (x2) 

Scouts is lukken 

ook mislukken 

Dan plots vallen 

en weer door 

Durven springen 

luidkeels zingen 

Gaan de uitdaging aan 

Want er is veel meer in het leven 

Durf een risico te nemen 

Kies scoutmoedig, kies bewust 

En je zal sterk sta



 

 

Kapoenen 
(omcirkel het juiste antwoord)

Innemende Frankolijn  

1) Ik ben mijn bril verloren op buitenlands kamp door van een rots 
te springen.  Juist / fout  

2) Ik heb meegedaan aan de Voice van Vlaanderen. Juist / fout 
3) Zwaan en ik zijn zussen. Juist / fout  
4) Spijtig genoeg moet ook de leiding nog naar school . Ik ga naar 

school om rechter te worden. Juist / fout 
5) Ik lust echt geen frietjes. Juist / fout  

 

Sociale Zwaan 

1) Ik heb een hond, Balou. Juist / fout 
2) Spijtig genoeg moet ook de leiding nog naar school . Ik ga naar 
school om juffrouw te worden. Juist / fout 
3) Ik lust geen ice-tea. Juist / fout 
4) Ik ben fan van K3! Juist / fout 
5) Ik ben bang van spinnen. Juist / fout  

 

Kritische Alpaca 

1) Spijtig genoeg moet ook de leiding nog naar school .  Ik ga naar 
school om ergotherapeut te worden. Juist / fout 

2) Ik heb 3 zussen. Juist / fout 
3) Ik geef turnles aan kleuters. Juist / fout 
4) Mijn haar was ooit zo lang, dat het tot op mijn poep kwam. Juist 

/ fout 
5) Mijn lievelingsliedje van Like Me is ‘Porselein’. Juist / fout 



 

 

Tedere Jako 

1) Ik hou van alle dieren, maar katten en reptielen zijn mijn favorieten. 
Juist / fout 
2) Mijn tweede hobby is toneel. Juist / fout 
3) Ik heb 4 broers. Juist / fout 
4) Spijtig genoeg moet ook de leiding nog naar school . Ik ga naar 
school om journalist te worden. Juist / fout 
5) Ik lust geen water. Juist / fout 
 

 

 

Enthousiaste Oeakari  

1) Spijtig genoeg moet ook de leiding nog naar school . Ik ga 
naar school om automechanicien te worden. Juist / fout 

2) Ik lust geen cola. Juist / fout 
3) Ik speel 3 instrumenten: drum, gitaar en basgitaar. Juist / 

fout 
4) Ik heb de grootste schoenmaat van de hele scouts. Juist / 

fout 
5) Ik zit sinds de jojo’s in de scouts. Juist / fout 

 

 

Fantasierijke Caraya 

1) Mijn lievelingseten is macaroni met kaas en hesp. Juist / fout 
2) Mijn lievelingsdier is een varken. Juist / fout 
3) Mijn favoriete kleur is geel. Juist / fout 
4) Ik zit al 15 jaar in de scouts. Juist / fout 
5) Ik ga nog naar school. Juist / fout 

 

 

 



 

 

Verantwoordelijke Ani 

1) Mijn totem ‘ani’ is een zwarte vogel en deze komt voor in 
het regenwoud. Juist / fout 

2) Ik zit al 13 jaar in de scouts. Juist / fout 
3) Ik lust geen fanta. Juist / fout 
4) Spijtig genoeg moet ook de leiding nog naar school . Ik ga 

naar school om kinesist te worden. Juist / fout 
5) Mijn lievelingseten is vol au vent met frietjes. Juist / fout 

 

Veelzijdige Gaai  

1) Ik eet heel graag spaghetti. Juist / fout 
2) Ik ben zelf geen kapoen geweest. Juist / fout 
3) Ik lust geen pizza. Juist / fout 
4) Mijn lievelingsliedje is ‘fli fla flo’. Juist / fout 
5) Ik ga nog naar school. Juist / fout 

 

Antwoorden:  

Innemende Frankolijn      Sociale Zwaan       Kritische Alpaca 

 

  

 

 

Tedere Jako                     Enthousiaste Oeakari            Fantasierijke Caraya 

 

 

 

 

Verantwoordelijke Ani             Veelzijdige Gaai  

 

 

1) Juist  
2) Juist  
3) Fout 
4) Juist  
5) Juist   

 

1) Juist  
2) Fout 
3) Juist  
4) Juist  
5) Fout  

 

1) Juist  
2) Fout  
3) Juist 
4) Fout 
5) Juist   

 

1) Juist  
2) Juist 
3) Fout  
4) Juist  

5) Fout  
 

1) Juist  
2) Fout 
3) Juist  
4) Juist  
5) Juist   

 

1) Juist  
2) Fout 
3) Juist  
4) Juist  

5) Fout  
 

1) Juist  
2) Juist 
3) Fout  
4) Juist  
5) Juist 

 

1) Juist  
2) Juist 
3) Fout  
4) Juist  
5) Fout 

 



 

 

Scoutskamp Kapoenen 2018-2019 
 

 



 

 

 

Eén van de moeilijkste   beslissingen  op het  

kamp: Wie wilt er  met  wie in de tent liggen? 
 
 
 

#allekindjesvriendjes 
 

 
 



 

 

 

 

 

Elke  ochtend    moesten  we  onze tent opruimen 

maar dit was natuurlijk wel nodig. Maar wie de 

mooiste tent had   die kregen  een     verrassing: 



 

 

  

Bikke  bikke  bik, 

 hap hap hap, 

 bikke bikke bik 

 hap hap hap, 

eerst de soep en dan de pap 

en er is geen soep en er is geen pap. 

Dan de boter en de saus dat verdient een waar applaus. 

Jeeeej! 



 

 

                     Op dagtocht: 
 



 

 

 

Misschien toch wel de leukste dag van het kamp: Hoe vettiger, hoe prettiger! 
= 

Daarna op de waterglijbaan om terug proper te worden: 
 



 

 

Onze lievelingsavondactiviteit is toch wel liedjes zingen aan het kampvuur 

                                                  O Heer, d'avond is neergekomen, 

de zonne zonk, het duister klom. De winden 
doorruisen de bomen en verre sterren 
staan alom... 

Wij knielen neer om u te zingen in 't slapend 
woud ons avondlied. 

Wij danken u voor wat we ontvingen, en vragen, 
heer, verlaat ons niet! 

 

Scouts en leiders, knielen wij neder, door de stilte 
weerklinkt onze beê Luist'rend fluist'ren 

kruinen mee 

en sterren staren teder. 

Geef ons Heer, zegen en rust en vreê. 

 

 



 

 

                 Nog enkele sfeerfoto’s: 
 

#fotoshoot 



 

 

 



 

 

Welpen 

 
 

Nog enkele weetjes: 

 

 

Nog enkele weetjes: 

 

Ik ben Maraboe en jullie noemen mij: 

o Akela 

o Rikki-Tikkie-Tavi 

o Kaa 

Dit is mijn .. jaar leiding: 

o 4de  

o 5de  

o 6de  

Ik studeer: 

o Geneeskunde 

o Toerisme- en recreatiemanagment 

o Handelswetenschappen 

Ik ben Flicka en jullie noemen mij: 

o Bagheera 

o Raksha 

o Rikki-Tikki-Tavi 

Mijn hobby is: 

o Ballet 

o Potbakken 

o Freerunning 

Dit is mijn .. jaar welpenleiding: 

o 1e  

o 2de 

o 3de  



 

 

 

Nog enkele weetjes:  

 

 

Nog enkele weetjes:  

 

 

 

 

Ik ben Damhert en jullie noemen mij: 

o Baloe 

o Mysa 

o Akela 

Mijn favoriete Disney-film is: 

o Doornroosje 

o Bambi 

o Sneeuwwitje 

Ik heb .. tenen in totaal: 

o 11 

o 7 

o 9 

Ik ben Schaarbek en jullie noemen mij: 

o Kaa 

o Bagheera 

o Baloe 

Ik lust geen:  

o Snoep 

o Augurken 

o Rode kool 

Ik studeer: 

o Ergotherapie 

o Psychologie 

o Industrieel ingenieur  



 

 

 

Nog enkele weetjes: 

 

 

 

 

 

Nog enkele weetjes: 

   

 

 

 

 

 

Ik ben Reiger en jullie noemen mij: 

o Raksha 

o Kaa 

o Rikki-Tikkie-Tavi 

Ik ben .. groot: 

o 1m78 

o 1m79 

o 1m80 

Ik lust het liefst croque ..:  

o Monsieur 

o Bolognese  

o Madame 

Ik ben Katta en jullie noemen mij: 

o Mysa 

o Akela 

o Bagheera 

Mijn lievelingskleur is: 

o Roos 

o Babyblauw 

o Rood 

Ik eet enorm graag: 

o Balletjes in tomatensaus 

o Scampi’s in look 

o Lasagne  



 

 

 

Nog enkele weetjes: 

 

 

 

 

 

 

Oplossingen:  

Maraboe: Akela – Toerisme – 6de  

Flicka: Rikki Tikki Tavi – freerunning – 2de  

Damhert: Baloe – Bambi – 7  

Schaarbek: Bagheera – augurken – industrieel ingenieur 

Reiger: Raksha – 1m79 – bolognese 

Katta: Mysa – rood – scampi’s in look 

Hystrix: Kaa – 3de – linkerhand 

Ik ben Hystrix en jullie noemen mij: 

o Raksha 

o Kaa 

o Baloe 

Dit is mijn .. jaar welpenleiding:  

o 2de  

o 3de  

o 4de  

Ik schrijf met mijn:  

o Linkerhand 

o Rechterhand 

o Tenen 



 

 

Het afgelopen welpenjaar in een notendop! 

2019 – 2020  

 



 

 

 

Mijn favoriete vergadering was onze 

vuile vergadering, eerst was het 

rustig met iedereen vuil te maken 

maar uiteindelijk was het een beetje 

oorlog met verf, bloem, eieren, ... 

Op het einde van de vergadering 

was iedereen mega-vuil . Ik heb mij 

toen zeer goed geamuseerd en ik 

denk de welpen en mijn 

medeleiding ook. – Hathi 

Tijdens deze vergadering was het de 

bedoeling dat de kinderen hun ei 

gedurende heel de vergadering heel 

hielden. We speelden rustige spelletjes 

maar ook een paar heel hevige in de hoop 

op het breken van een ei. We hebben bv 

verftwister gedaan, mierenhoop en hen 

ondertussen nog vol met verf en bloem 

gehangen. De vettige baseball was ook een 

echte voltreffer, aan elke honk stond een 

potje met ofwel water, ofwel bloem, 

ketchup en mayonaise. Hierin moesten 

onze welpen hun kin in steken voor ze naar 

de volgende honk gingen. Dit gaf soms 

hilarische taferelen. Het spel dat ik het 

leukste vond was de tiktakboem met een ei. 

Is het boem bij jou? Dan mocht je buur het 

ei op jou hoofd kapot maken. Om de 

vergadering te eindigen was het ei-gevecht 

tussen al diegene waarvan hun ei nog heel 

was. Een geweldige dag! - Akela 



 

 

 

De leukste vergadering voor mij was op 21 april, we 

moesten toen allemaal verkleed komen in maffia. Als 

leiding hadden we een casino gemaakt in het 

welpenlokaal met verschillende minigames. Hiermee 

konden de welpen hun gekregen startgeld verhogen 

of verliezen. Ikzelf was verantwoordelijk voor de quiz 

waarbij de welpen zo snel mogelijk het juiste 

antwoord moesten raden. De welp dat als snelste kon 

antwoorden kon zijn/haar inzet verdriedubbelen, de 

andere spelers verloren jammer genoeg hun inzet. Ik 

was er die vergadering echt van verschoten hoeveel 

kennis onze welpen eigenlijk al hadden… sommige 

hadden zelfs zoveel geluk dat ze hun gewonnen geld 

(bierviltjes)niet meer met twee handen konden 

vastpakken, andere welpen zagen we dan weer een 

paar keer terugkomen bij de bank waarbij ze een 

opdracht konden doen om hun startgeld opnieuw te 

verdienen.. – Bagheera 



 

 

 

De tofste vergadering van het 

afgelopen jaar was voor mij de 

laatste vergadering. Gezellig samen 

met de welpjes het jaar afsluiten met 

een heerlijke bbq, gezellige muziek 

en lekkere drankjes. Een leuk 

voorproefje voor een tof kamp! 

Bedankt voor het fijne jaar liefste 

welpjes! - Mysa De allerleukste vergadering dit jaar 

vond ik gaan zwemmen in Lier. We 

testten alle (nieuwe) glijbanen en 

zwembaden en leefden ons helemaal 

uit. We konden zelfs buiten zitten en 

zwemmen dankzij het prachtige weer 

die ochtend. Het was eens iets anders 

dan een vergadering van 14 tot 17 op 

zondag en dat vond ik juist wel eens 

leuk. Ik vond dan ook heel jammer dat 

de ouders ons na twee uurtjes al 

stonden op te wachten. Ik had nog wel 

een paar uurtjes willen blijven. - Kaa 



 

 

  

Ik vond het kamp geweldig! Toen we aankwamen op het kampterrein hebben we ons eerst 

geïnstalleerd en in de avond trokken de welpen al meteen hun stapschoenen aan om te 

gaan wandelen met de givers! De volgende dag hebben we onze welpenomheining gesjord 

zodat er niemand anders meer het welpenkamp kon binnendringen. In de namiddag hebben 

we in het bos Junglebook stratego gespeeld en nadien een bakkenspel waar de welpen als 

beloning hun kamp t-shirt van Paliseul kregen! 😊 Op woensdag was het groepsspel waar 

we met heel de groep samen een groot spel speelden! Die avond werd afgesloten door een 

sluipspel in het bos. Donderdag speelden we nog een kwartet spel en Highland games. Die 

avond was er ook een kampvuur, gezellig! Op vrijdag trokken de welpen opnieuw hun 

stapschoenen aan voor de dagtocht te wandelen! Was me dat een afstand! De dag voor de 

bezoekdag was het eindelijk tijd om ons eens heel goed vuil en vettig te maken, eindelijk! 

Zo speelden we verschillende “vettige’ spelletjes en gleden we van een bach vol bruine 

zeep! Iedereen hing vol verf en het was heerlijk om zo vuil te zijn. Je weet wat ze zeggen, 

hoe vettiger hoe prettiger! Ook na de bezoekdag werden er heel wat spelletjes gespeeld. Zo 

speelden we maandag 1 tegen allen en het safari spel. De volgende dag stond er 

welpencludeo op de planning en nadien werd er heel wat hout gezocht ter voorbereiding 

van het groot kampvuur! Na al dat hout zoeken werd er in de avond uitgerust aan het 

kampvuur en speelden de leiding even quizpresentator! Woensdag was het kamp al bijna 

gedaan dus moesten we, spijtig genoeg, al beginnen afbreken.. We ruimden ons 

welpenkamp al wat op en braken onze mooie omheining al af. De laatste avond was het 

eindelijk tijd voor het O-zo-lang-verwachte grote kampvuur! Ik kan jullie zeggen, het was 

een succes!  - Raksha 



 

 

Wolven 
Wolven PK 

 

• Totem: Kieskeurige Ara                                               

• Leeftijd: 22 jaar en eerste jaar wolvenleiding 

• Lievelingsspel: Pangpang 

• Lievelingsscoutslied: Een scouts dat is een MEISJE 

• Iets waar ik schrik voor heb: honden en carten 

•  Waar ik scoutsmoedig in ben: chips en pizza eten 

 

 

 

• Totem: zorgeloze Coscoroba                        

• Leeftijd: 20 jaar en 3e jaar wolvenleiding 

• Lievelingsspel: ramspel 

• Lievelingsscoutslied: zingen is een ding 

• Ik heb schrik van: Grote spinnen  

• Waar ik scoutsmoedig in ben: nieuwe uitdagingen aangaan 

 

 



 

 

• Totem: Leergierige Canis                                    

• Leeftijd: 17 jaar en eerste jaar wolvenleiding  

• Lievelingsspel: Dikke Bertha  

• Lievelingsscoutslied: het zeeroverslied  

• Ik heb schrik van: hoogtes en kleine ruimtes  

•  Waar ik scoutsmoedig in ben: mijn grenzen verleggen 

 

 

• Totem: Bedaarde Secretarisvogel    

• Leeftijd: 20 jaar, 2de jaar wolvenleiding 

• Lievelingsspel: bosspel of woudloperskeuken 

• Lievelings scoutslied: het zeeroverslied 

• Waar ik bang voor ben: attracties die over kop gaan. 

• Waar ik scoutsmoed voor ben: leiding geven aan de 

wolven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Totem: Bereidwillig Stekelvarken     

• Leeftijd: 19 jaar, 1ste jaar wolvenleiding 

• Lievelingsspel: kat en muis 

• Lievelings scoutslied: aan de oevers van de Dijle 

• Waar ik bang voor ben: hoogte en beesten met te veel poten 

• Waar ik scoutsmoedig voor ben: alles, echt alles. 

 

 

 



 

 

 

• Totem: Assertieve Lieuw 

• Leeftijd: 20, 2de jaar wolvenleiding         

• Lievelingsspel: Vijf lepelspel 

• Lievelingsscoutslied: ene God alleen 

• Waar ik bang voor ben: Geiten 

• Waar ik scoutsmoedig voor ben: avonturen beleven met de wolven dit jaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Totem: Selectieve Steenarend 

• Leeftijd: 17, 1ste jaar wolvenleiding 

• Lievelingsspel: Chinese voetbal 

• Lievelingsscoutslied: Een potteke met vet 

• Waar ben ik bang voor: Slangen (grote en kleine )  

• Waar ik scoutsmoedig voor ben: Samen werken 



 

 

Op kamp met de wolven! 
We vertrokken met de trein naar Paliseul en dat was een leuk avontuur. We kwamen aan met 

de trein en we moesten naar het kampterrein stappen. Dat was niet zo ver. We kwamen op het 

kampterrein aan en het zag er al direct leuk uit. Dan hebben we speelkleren aangedaan en zijn 

direct begonnen met de 

tenten op te zetten, maar er 

waren ook kinderen die al 

waren begonnen met de 

tafels.  

De volgende dagen hebben 

we mooi weer gehad. En 

hebben nog veel gesjord en 

gespeeld.  

Toen kwam de tweedaagse. 

Ik vond de tweedaagse 

superleuk. We hebben op de 

tweedaagse herten gezien en 

dat was super cool. In de 

avond hebben we gegeten 

aan de kerk en zijn daarna 

doorgestapt naar een ander kampterrein van een andere scouts. Daar hebben we geslapen, 

iedereen was kei moe.  De dag erna zijn we terug met volle moed gaan stappen. In de namiddag 

kwamen we aan en hebben we ons gewassen. In de avond hebben we een kampvuur gemaakt 

en kregen we chips, cola, limonade, kinderchampagne, nootjes en frituursnacks.  

Zaterdag  was het vettige dag. De leiding heeft met superveel eten gegooid. Daarna hebben we 

met bruine zeep gegleden en daarna ons gewassen.  

Dan was het bezoekdag, de ouders kwamen. 

Eerst hebben we grote formatie gedaan en dan 

mochten we allemaal naar onze ouders gaan. De 

dag vloog voorbij.  

Maandag hebben we zwerkbal gespeeld en dat 

was ook super leuk! Dinsdag was er een mega 

storm, al onze tenten waren nat en het had 
binnengeregend. Bij sommigen waren hun 

slaapzakken nat, maar bij mij gelukkig niet. Die 

dag moesten we ook nog hout zoeken voor het 

grote kampvuur.  

‘We hebben op tweedaagse herten 

gezien en dat was super cool’ – Mirdin 



 

 

Woensdag moesten we 

al grote delen 

afbreken, van banken 

tot tenten. Die avond 

was het groot 

kampvuur  en dat was 

super leuk.  

De dag van vertrek 

vertrokken we naar 

het station en namen 

de trein terug. 

Conclusie: het was 

een super leuk kamp 

en ik kijk al uit naar 

volgend jaar… 

Spannend! 

Mirdin 

 Het duurde eventjes vooraleer de leiding  

de jongens samen op één foto kreeg, maar het 

resultaat mag er zijn! 



 

 

 

 

 

Een kamp is niet compleet zonder een stevig 

bosspel. Ook daar hebben de wolven enorm van 

genoten! 

Zingen, praten en lachen op tweedaagse. Twee 

dagen stappen met een rugzak, wat een 

uitdaging! 



 

 

  

  

Een zeil vol met ketchup, appelmoes, slagroom 

en verf zorgde voor heel wat smerige wolven  

op de vettige dag! 

 

Het was weer een geslaagd scoutskamp! 

Meer foto’s van het wolvenkamp kan je 

terugvinden op onze website. 



 

 

Jojo’s 
 

 

Totem: Introverte Mol 

Hobby’s: Scouts en turnen 

Studie richting: Medische beeldvorming en radiotherapie 

Lievelingseten op kamp: Spaghetti  

Hoeveelste jaar leiding: 3de jaar leiding 

Favoriete scouts spelletje: Een bosspel  

Schoenmaat: Maat 40 

Lievelingskleur: Geel 

Favoriete tak als lid: Jojo’s 

Gsm: 0476/043071 

Totem: Speels Eekhoorn 

Hobby’s: Scouts en turnen 

Studie richting: Ontwerp en productietechnologie 

Lievelingseten op kamp: Spaghetti 

Hoeveelste jaar leiding: 2de jaar leiding 

Favoriete scouts spelletje: Ramspel  

Schoenmaat: Maat 42 

Lievelingskleur: Alle kleuren 

Favoriete tak als lid: Vt’s 

Gsm: 0472/839391 

Totem: Wantrouwige Lijster 

Hobby’s: Scouts  

Studie richting: Burgerlijk ingenieur 

Lievelingseten op kamp: Macaroni met kaassaus 

Hoeveelste jaar leiding: 1ste jaar leiding 

Favoriete scouts spelletje: Stratego 

Schoenmaat: Maat 42 

Lievelingskleur: Groen 

Favoriete tak als lid: Jojo’s 

Gsm: 0471/280405 

Totem: Opvallende Poema 

Hobby’s: Scouts en tennis 

Studie richting: Handelswetenschappen 

Lievelingseten op kamp: Spaghetti 

Hoeveelste jaar leiding: 1ste jaar leiding 

Favoriete scouts spelletje: Ontrouwe echtgenoot  

Schoenmaat: Maat 40 

Lievelingskleur: Rood 

Favoriete tak als lid: Vt’s 

Gsm: 0483/583764 



 

 

Totem: Grillige Serval 

Hobby’s: Scouts, badminton, mountainbike en klimmen 

Studie richting: Industrieel ingenieur 

Lievelingseten op kamp: Bloemkool met worst en patatten  

Hoeveelste jaar leiding: 2de jaar leiding 

Favoriete scouts spelletje: Ruige spelen  

Schoenmaat: Maat 44-45  

Lievelingskleur: Rood 

Favoriete tak als lid: Jojo’s 

Gsm: 0493/766082 

Totem: Meelevende Fennek 

Hobby’s: Scouts en Zumba 

Studie richting: Human resources 

Lievelingseten op kamp: Spaghetti 

Hoeveelste jaar leiding: 6de jaar leiding 

Favoriete scouts spelletje: Ontrouwe echtgenoot  

Schoenmaat: Maat 37 

Lievelingskleur: Blauw 

Favoriete tak als lid: Welpen en jojo’s 

Gsm: 0475/761144 

Totem: Merkwaardige Goendi 

Hobby’s: Scouts  

Studie richting: Computerwetenschappen 

Lievelingseten op kamp: Spaghetti 

Hoeveelste jaar leiding: 4de jaar leiding 

Favoriete scouts spelletje: Dikke Bertha  

Schoenmaat: Maat 40 

Lievelingskleur: Groen 

Favoriete tak als lid: Vt’s 

Gsm: 0475/896629 
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“Tijdens het dijle op de dijle 

weekend bouwden onze 

jojo's (na enige oefening) 

een mega sterk en snel vlot. 

Tijdens de vlottentocht zelf 

stonden we dan ook zo goed 

als altijd aan de leiding, op 

deze manier konden we aan 

het hele district laten zien 

dat de jojo's van Parsival (en 

hun leiding) de beste waren. 

Tijdens de prijsuitreiking 

zette dan ook elke jojo 

beetje bij beetje een stapje 

dicter en dichter toen ze 'de 

winnaars van het snelste 

vlot' gingen aankondigen, 

want stiekem wist iedereen 

toch al dat wij dat waren! Ze 

kropen daarna dan ook allen 

enthousiast op het podium 

als echte winnaars. En trots 

dat we waren! Die moment, 

het weekend er 

aangekoppeld en eigelijk de 

rest van het jaar was 

AWESOME” – Bij 

 

“Het tofste spel vond ik het 

festivalspel in de Schorre 

op weekend. Ik ben er toen 

echt van verschoten hoe 

sluw sommige jojo's 

konden zijn!” - Marter 

 

“Het leukste en 

spannendste spel dit jaar 

was het ‘de mol spel’. 

Tijdens deze vergadering 

kregen 2 jojo’s de taak om 

de mol te zijn. Ik had niet 

verwacht dat zij deze taak 

zo serieus gingen nemen.  

Na het eerste spelletje 

dacht ik meteen al 1 van 

de 2 mollen ontmaskerd te 

hebben. Gedurende heel 

het spel ben ik op dezelfde 

jojo blijven stemmen. Mijn 

tweede mol wisselde na 

elke ronde. Naar het einde 

toe was ik er van overtuigd 

dat ik de twee juiste 

mollen had. Bij de 

bekendmaking bleek 

natuurlijk dat ik er 

helemaal naast zat. Hieruit 

is dus gebleken dat wij 

zeer sluwe jojo’s hebben 

☺ ” - Zwaan 

 



 

 

 
 

Sociale zwaan 
 

- Leukste spelletje: cactusspel  

- Lekkerste eten: bloemkool in witte saus met worst 

- Leukste avondactiviteit: quiz 

- Grappige anekdote: Toen het aan het stormen was dacht ik 

oprecht dat alles ging overstromen en onze tent ging 

wegvliegen = doodsangsten  

- Hoe hard mis je het kamp op een schaal van 0 tot 10: 11/10!!! 

 

“Als er iets is wat ik leuk 

vind, is het moeilijke 

spelletjes bedenken met 

een realistische en 

grappige achtergrond. Zo 

hebben we op Saint 

Patrick's day een spel 

gespeeld tussen de welsh, 

de schotten en de Ieren. Ze 

vochten elk voor hun 

onafhankelijkheid en de 

brexit kwam er ook in voor. 

Ik weet niet meer wie er 

gewonnen is, maar 

uiteindelijk zijn alle kindjes 

vriendjes.” – Marmot 

 

“Het fakkelspel was geniaal 

omdat de jojo’s echt iets 

moesten doorbranden om 

de sleutel van het lokaal 

terug te krijgen.” – Lori & 

Eekhoorn 

 

“Ik ben op dat vlak enorm 

cliché. Mijn favoriete 

vergaderingen zijn de 

pleinspelen. Lekker alles 

loslaten en gewoon gaan 

om te winnen!” – Mandrill 



 

 

Weetgierige Marter 

- Leukste spelletje: hunger games 

- Lekkerste eten: wentelteefjes 

- Leukste avondactiviteit: sluipspel 

- Grappige anekdote: Dat de jojo’s soms echt goed konden koken  

- Hoe hard mis je het kamp op een schaal van 0 tot 10: 10/10 

 

Enthousiaste Bij  

- Leukste spelletje: cactusspel 

- Lekkerste eten: countryfair en de macaroni!! 

- Leukste avondactiviteit:  

- Grappige anekdote: Wanneer de jojo’s enthousiast een liedje 

moeten zingen en een paar jongens ontzettend expressief 

‘dansen met de paterkes’ zingen én dansen rond de grote 

constructie, geniaal!  

- Hoe hard mis je het kamp op een schaal van 0 tot 10: 12/10 

 

Temperamentvolle Mandrill 

- Leukste spelletje: schapenspel 

- Lekkerste eten: macaroni met broccoli 

- Leukste avondactiviteit: groot kampvuur 

- Grappige anekdote: hotsenbol! 

- Hoe hard mis je het kamp op een schaal van 0 tot 10: 30/10 

 

 

 

 



 

 

 

Speelse Eekhoorn 

- Leukste spelletje: ramspel 

- Lekkerste eten: spek met ei 

- Leukste avondactiviteit: hungergames 

- Grappige anekdote: hotsenbol 

- Hoe hard mis je het kamp op een schaal van 0 tot 10: 10 

 

Guitige Lori 

- Leukste spelletje: billekeklets 

- Lekkerste eten: croques 

- Leukste avondactiviteit: quiz 

- Grappige anekdote: hotsenbol 

- Hoe hard mis je het kamp op een schaal van 0 tot 10: 9/10 

(jullie stonken te hard voor een 10) 

 

Onopvallende Marmot 

- Leukste spelletje: rammspiel 

- Lekkerste eten: piiiiizzzzaaaaa 

- Leukste avondactiviteit: kampvuur aansteken 

- Grappige anekdote: Mina de muis 

- Hoe hard mis je het kamp op een schaal van 0 tot 10: min 

oneindig op 10  

 

 

 



 

 

Givers 

 
1. Wat is je lievelingsplant of -bloem? 

a. Courgetteplant 

b. Cactus 

c. Mijn kotplant die gek genoeg 

al 2 jaar heeft overleefd 

(Chlorophytum comosum) 

d. Cactus en capsella bursa-

pastoris 

e. Catalpa bignonioides 

f. zonnebloem 

2. Wat is je eigen favoriete 
lichaamsdeel? 

a. Mijn linker duim 

b. Mond, ik praat heel graag 

c. Rechterbeen 

d. Mijn duim, dat is de enige 

vinger waaraan een 

vrouwelijke nagel groeit 

e. Mijn neus, daar kan ik lekkere 

dingen mee ruiken 

f. Mijn wimpers 

3. Als je een fictief persoon kon zijn, 
wie zou dat dan zijn? 

a. Iron man 

b. Bob de Bouwer, dan kon ik 

alles maken 

c. Luke Skywalker 

d. Ethan Hunt 

e. Elastagirl, dan kan ik in de 

zetel blijven zitten als het 

kastje ergens anders ligt 

f. Mary Poppins 

4. Wat was je favoriete programma 
toen je klein was? 

a. Eiland van Noah 

b. Bob de bouwer 

c. Beestenbos is boos 

d. SPRING SPRING SPRIIIIIING 

e. Samson en Gert 

f. Dag sinterklaas, sprookje door 

Jan Decleir en spring 

5. Welk gerecht kun je het beste 
klaarmaken? 

a. Alles in de wok 

b. Spaghetti 

c. Diepvriespizza 

d. Lasagne 

e. Spaghetti bolognaise 

f. Chocoladetaart met slagroom 

en chocoladeganache  

6. Welke chip smaak vind jij het 
lekkerst? 

a. Nacho’s met dipsaus (maakt 

niet uit welke) 

b. Mama mia’s 

c. Salt en pepper 

d. Dorito’s met een dipsausje 

(het rode potje) 

e. Zout en peper 

f. barbeque 

7. Heb je een één- of een 
tweepersoonsbed? 

a. 2 éénpersoonsbedden 

b. Tweepersoonsbed 

c. Eénpersoonsbed 

d. Eénpersoonsbed 

e. Eénpersoonsbed  

f. Een tweepersoonsbed dat je 

kan rechtzetten als een zetel 

en dan is het een 

éénpersoonsbed 

8. Als je je voornaam zou veranderen, 
waarnaar zou je het dan veranderen? 

a. Hugo 

b. Danny  

c. Niet Donald Trump 

d. Prinses 

e. Sergio  

f. bloempje 



 

 

9. Welke smurf past het best bij jou? 
a. Vliegsmurf 

b. Smulsmurf 

c. Klungelsmurf  

d. Smurfbloesem, voor zij die 

haar niet kennen, de 

smurfensite zegt: 

smurfbloesem is een 

enthousiaste en opgewekte 

overactieve energievrouw 

e. Lolsmurf 

f. Een mengeling van smulsmurf, 

brilsmurf, baksmurf, 

klungelsmurf, … 

10. Op welke leeftijd heb je geleerd met 
de fiets te rijden? En door wie? 

a. Ik denk op mijn 5 door mijn 

ouders 

b. Op mijn 3 jaar door mijn oma 

c. Toen ik klein was door mijn 

opa 

d. Heel snel, van mijn ouders 

e. Vanaf mijn 5 jaar door mijn 

papa, met veel vallen en 

opstaan 

f. Op mijn 4de verjaardag kon ik 

fietsen, vertrekken en 

stoppen. Mijn mama en mijn 

papa hebben het begin 

geleerd, maar dan zijn ze even 

gestopt en omdat ik zo 

ongeduldig was, pakte ik altijd 

zelf mijn fiets en “leerde het 

mezelf aan” 
11. Foto 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

  



 

 

Verslag 2018-2019 
Verslag givers buitenlands kamp Slovenië 

Vrijdag 05/07: And so it begins 

Vandaag is het eindelijk zo ver, maanden hebben we er naar uitgekeken. Om 19u stond iedereen te 

popelen om te kunnen vertrekken naar het veel belovende Slovenië.  Jawel hoor de givers waren ruim 

op tijd aanwezig, vol enthousiasme en nieuwsgierigheid. Niet veel later arriveerde onze twee 

buschauffeurs met de bus. We laden nog wat tenten, tafels, banken en alle bagage in. Dat inladen 

gebeurde in een recordtijd, en nog geen tien minuten later konden we vertrekken. Iedereen nam 

afscheid van de mama, papa, broer, zus,… en dan instappen maar. De deur ging dicht en de bus kwam 

in beweging. Nog allemaal eens zwaaien en weg waren we. Na enkele uren rijden en een film verder, 

stopten we even om de benen te streken. En hup de bus terug op, het was al laat en dus tijd om te 

slapen, of toch proberen. Want het is in bochten wringen voor je in een deftige houding kan liggen. 

Hopen dat iedereen toch genoeg geslapen heeft, want morgen worden wakker in het betoverende 

Slovenië. En dan kan de pret pas acht beginnen.  

Zaterdag 06/07: Vals plat, wie had dat gedacht? 

Na een lange busrit arriveren we op onze bestemming. Bohinj in Slovenië. Veel tijd om te bekomen 

was er niet, na het uitladen van alle bagage en ons om te kleden in comfortabele kleding vertrokken 

we naar Sports4Fun. Dit is een organisatie die een heleboel sportieve en vooral spannende 

activiteiten organiseert. Tot de horror van sommige leden begonnen we ons buitenlandskamp met 

een fietstocht. Al was iedereen vlug gerust gesteld wanneer we vertelde dat het een rustige tocht 

zou zijn en toen ze de kwaliteit van de mountainbikes zagen.  

De fietstocht was voornamelijk plat, wat verbazend is aangezien Slovenië zich zeker wel kenmerkt 

door haar hoge en prachtige bergen. Een groot deel van de rondrit was aan het meer van Bohinj, we 

besloten ook daar te stoppen om te zwemmen. Er was ook een optie om verder te fietsen om een 

waterval te bezoeken en enkele dappere givers hebben zich daar ook aan gewaagd. De fietstocht die 

zij moesten ondernemen was helemaal niet meer plat en nog ongeveer even veel afstand als we al 

afgelegd hadden. Een klein geheimpje dat we nu wel aan iedereen kunnen vertellen, is dat deze 

leden de waterval uiteindelijk niet hebben kunnen bezoeken aangezien het betalend was. De givers 

besloten dit echter geheim te houden voor hun kameraden…. Tot nu dan toch 😉 

Tijdens deze vermoeiende fietstocht, vermaakte de andere givers zich in het water. Het weer was erg 

mooi, maar het water nog steeds erg koud! Om er snel vanaf te zijn sprongen we om de beurt of per 

twee van de pier. De ene al wat eleganter dan de andere. Omdat niemand van ons al aan het meer 

was geweest, hadden we onze waterschoenen niet mee, maar al snel hadden we geleerd dat we dit 

de volgende keer best wel konden doen.  Enkele givers hadden splinters van de houten pier, maar dit 

pijntje was snel gefikst.  

Ook de dappere fietsers vergezelde de rest uiteindelijk in het meer en hadden dus zeker de tijd om 

wat af te koelen. Daarna fietsten we allemaal samen terug naar het hoofdkwartier van Sports4Fun, 

terwijl konden we genieten van de mooie omgeving (ondertussen letten we natuurlijk ook goed op 

het verkeer!) Met een grote groep fietsen is niet evident, maar we bleven allemaal heel goed samen. 

Alvast een goede oefening voor het tweede kamp dat zou plaatsvinden, naar daar moesten we 

immers ook fietsen. 



 

 

Daarna zetten we 4 tenten (minus de leidingstent) en 2 shelters op en kon iedereen zijn slaapgerief 

instaleren. Na een heerlijke maaltijd en wat ontspannen was het dan ook tijd om onder de wol te 

kruipen. 

Zondag 07/07: Kapseizen  

Vandaag stonden we op met het zonnetje en veel meer om gelukkig wakker te worden is toch niet 

nodig? We aten ons ontbijt op de onstabiele banken en maakte ons klaar om te vertrekken naar toen 

nog de onbekende activiteit van de dag. Twintig minuutjes stappen en we kwamen aan aan het 

prachtige meer van Bohinj. Het was nog mistig en de rotsen zaten nog verstopt achter de 

wolkenband. Drie Sloveense gidsen vertelde ons wat we gingen doen. Om het meer van Bohinj te 

verkennen, gingen we er op kajakken. Het was prachtig. Het zonnetje in ons gezicht, het blauwe 

water rondom ons en de gebergten die eindelijk zichtbaar werden omdat de wolken wegtrokken. 

Onze gidsen lieten ons allemaal kleine challenges doen op onze kajak. We moesten wisselen met 

iemand anders van kajak, we moesten lopen over de kajaks, we moesten gekke kunstjes doen op de 

onderkant van de kajak. Ik denk dat het doel van de gidsen vooral ons in het water krijgen was. Maar 

bon, toen we verder voeren, kwamen we aan het Tarzan-touw. We moesten op een verhoog gaan 

staan, slingeren aan het touw en wanneer het touw op het hoogste punt van het water was, moesten 

we het touw loslaten en ons laten vallen in het water. Zalig! Na deze Tarzan en Jane imitaties voeren 

we weer naar het begin van het meer waar we onze tocht begonnen waren. De echte durvers 

sprongen nog van de hoge rotsen langs het meer in het water. Wat een avontuur! 

Maandag 08/07: Een sprong in het diepe 

Maandag ochtend, stralende zon, een goed begin voor een leuke dag! De leden werden wakker 

gemaakt en niet veel later vertrokken de eerste groep leden te voet naar de drukke baan. Daar 

stonden enkele minibusjes op hun te wachten. De Givers wisten niet wat hun te wachten stond. De 

busjes reden naar het hoofdkantoor van Sport4fun en daar kregen de Givers te horen dat ze gingen 

canyoningen. Ze kregen hun uitrusting en vertrokken daarna naar de top van de vallei van de rivier 

Jerečica. De canyon was echt leuk, veel sprongen maken, wat rappellen en zelfs een zipline! We 

droegen gekke schoenen waarmee we op natte en zeer steile rotsen niet uitschoven.  

In de namiddag mocht de 2de groep givers gaan canyoningen, ze hadden natuurlijk als van de andere 

gehoord wat ze gingen doen, dus de spanning was er al af, maar het amusement was zeker even 

groot. Als we juist klaar waren met canyoningen, en ons terug moesten omkleden om in de busjes 

naar huis te gaan, begon het ontzettend hard te regenen. De regen (of moet ik zeggen storm?) heeft 

niet gestopt tot middernacht. Ons kampterrein werd overspoeld met water. Met een klein 

plooischupje moesten er greppeltjes gegraven worden en met takken werd het water afgeleid. 

Sommige Givers hun mat en slaapzak werd nat, andere hadden meer geluk! Dan maar gaan slapen…  

  

Dinsdag 09/07: Hogerop 

Gelukkige scheen de zon de volgende dag ook en konden de Givers hun gerief te drogen leggen. Nu 

werden de groepen omgedraaid van volgorde, de groep die normaal altijd laatst ging, mocht nu eerst 

gaan klimmen en rappelen aan Pod Skalco, een hoge rots wand van 33m vlak aan de oever van het 

meer van Bohinj. We werden begeleid door de lokale alpinisme club. Ze hadden al het nodige 

materiaal om de activiteiten veilig te begeleiden. Daarna kon ook de andere groep Givers gaan 

klimmen en rappelen. In de avond deden we een gezellig kampvuur. 

 



 

 

Woensdag 10/07: From the bottom to the top 

Vandaag zitten we jammer genoeg al in de helft van ons, véél te kort, buitenlands kamp. Lang slapen 

zat er helaas ook deze ochtend niet in… Al gauw was duidelijk dat het een intensieve dag zou 

worden. Na 100 keren het favoriete deuntje ‘Boswandeling’ van onze fouriers te horen was het nu 

aan ons om eens een boswandeling te maken. Het weer was ons goedgezind, net zoals de givers, 

althans tot ze aan de eerste klim begonnen. Al snel werden we beloond door een erg mooi uitzicht 

over het Bohinj meer. We maakten van deze gelegenheid gebruik om eens een mooie groepsfoto te 

nemen en deze aan onze mama’s en papa’s te laten zien. Op onze weg verder naar de top kropen we 

onder bomen, door rivieren, over rotsen en hielpen we zelfs verdwaalde Belgen de weg naar boven 

vinden. Na deze lange vermoeiende klim bereikten we dan toch de top. Hier aten we met het 

prachtig, welverdiende uitzicht over verschillende valleien en het Triglav national park onze bokes 

op. Tevens kwamen we hier tot de conclusie dat we de locals nooit mogen geloven. ‘One little climb 

and then just flat meadows’ zeiden ze. De givers daarentegen beweren iets anders…  Maar één ding 

was zeker: vanaf hier was het alleen maar ‘zoetekes naar beneden’.  Tegenover de zware bergop van 

de voormiddag stelde de bergaf niets voor. Voor we het wisten stonden we weer beneden aan het 

meer. Hier kwamen we plots onze geliefkoosde camionette tegen die ons voorzag van ijsjes.  Zelden 

zag ik zo’n grote bende zo stil bij het eten van een 4-uurtje. Eens aangekomen op de camping aten 

we onze buikjes rond en zongen we nog vele liedjes aan het kampvuur. En geloof het of niet, maar 

die avond moest de leiding geen 2 keer bij de givertenten langsgaan om te zeggen dat ze moeten 

stilzijn…   

Donderdag 11/07: “I believe I can fly…” 

Vanochtend moesten we vroeg opstaan, maar dan ook wel HEEL vroeg. Om 6u zaten we met nog 

slaperige ogen aan de ontbijt tafel. Er was geen tijd om te lanterfanten, want een halfuur later stond 

de bus al op ons te wachten. Het was een drie kwartier rijden tot aan de activiteit. Volgens mij heeft 

niemand de busrit bewust meegemaakt, er was nog wat bij te slapen. Aangekomen in Bled, 

wandeleden we tot aan het gebouw van de organisatie. De givers konden al meteen raden wat we 

gingen doen, vandaag stond de ZIPLINE van wel 7 km op het programma. We verdeelden ons in drie 

groepen, op deze manier gingen er geen lange wachtrijen ontstaan. Groep 1 kreeg hun uitrusting, 

een helm, een paar handschoenen die te groot waren en een klimbroekje met toebehoren. We 

stapten in twee kleine busjes in en reden een kwartiertje tot aan het vertrekpunt. Daar 

controleerden de begeleiders of we alles wel goed aan hadden. Voor we van start konden, kregen we 

eerst een instructie. Er werd uitgelegd hoe we ons moesten vasthouden en hoe we moesten 

afremmen. Nu konden we eindelijk beginnen, de andere groepen waren ondertussen ook al 

aangekomen.  En daar vertrok de eerste, razendsnel tot aan de overkant van de vallei. Sommigen 

waren nog wat bang en hielden hun ogen voor een stuk dicht. Iedereen aan de overkant, dan konden 

we naar de volgende line gaan. Achter elkaar zoefden we over de rivier en genoten we van het 

uitzicht. Om extra snel te gaan moesten we in een bolletje gaan hangen, zo kon je op sommige 

stukken wel tot 70km/h gaan. 

Tegen de middag kwamen we terug aan op onze kampplaats. We aten iets en trokken onze 

zwemkleren aan. Er stond een namiddagje chillen aan het meer op programma, dat mocht dan ook 

wel na enkele vermoeiende dagen. We zwommen, speelden uno, deden een volleybal match en aten 

een ijsje.  

De fouriers brachten het avondeten naar het meer. Daar aten we onze buikjes rond bij de 

zonsondergang. Waarna we terug naar de kampplaats keerden. We staken het kampvuur nog aan en 



 

 

speelden Time’s up. Nog wat na praten over de afgelopen dagen en nog wat speculeren over wat we 

nog konden doen de komende 3 dragen was het tijd om in onze slaapzak te kruipen.  

Vrijdag 12/07: Toerist uithangen 

Scouting is avontuur en natuur !!! Dat is zeker waar, maar een beetje cultuur kan ook geen kwaad! 

Daarom besloten we vrijdag Bled te bezoeken, een toeristische stad niet zo ver van waar wij 

verbleven. We bereikte onze bestemming met de bus. Eens we in Bled waren aangekomen, wilden 

we het kasteel gaan bezoeken. Er was daar immers een mooi uitkijkpunt en het kasteel zelf was ook 

niet mis. Eens daar konden de givers zelf beslissen of ze het kasteel ook van de binnenkant wilden 

bekijken. Zoals gewoonlijk bevond het kasteel zich niet op de begane grond, maar was het een 

stevige klimtocht om daar te geraken. Tot de frustratie van enkele givers. Er waren zeker een paar 

zure gezichten, maar die waren te vergeven aangezien we net de dag voordien een zware 

wandeltocht achter de rug hadden. Toch bereikte iedereen de top en dus ook de ingang van het 

kasteel. Daar mocht iedereen zijn gang gaan, we raadden wel aan om niet alleen op schok te gaan. 

Iedereen kreeg ook zijn gsm terug zodat zij ons konden bereiken en wij hen. ’s Middags mocht 

iedereen met het centje dat ze mee hadden iets gaan eten. De leiding zat bij een ‘interessant’ 

restaurantje en vanaf onze plaats konden we een groep givers zien die het beter getroffen hadden.  

Al snel hadden we door dat wij het met ons meer in Bohinj beter getroffen hadden. Het meer in Bled 

was zeker even mooi, maar aangezien de stad zo toeristisch is, was letterlijk alles betalend en was 

het dus ook verboden om te zwemmen of pootje baden. Je kon een bootje huren om het meer eens 

rond te varen, maar dit was redelijk duur. Langs de rand zitten en het uitzicht bewonderen was 

anders ook wel leuk.  

De dag bestond uit de stad bezichtigen, souvenirtjes  aanschaffen en onze buik rond eten… Dat moet 

op de scouts zeker ook eens kunnen! 

Zaterdag 13/07: Wilde wateren  

We wisten dat we vandaag onze laatste echte activiteit gingen ervaren. Wat heel jammer was want 

dat wou zeggen dat ons buitenlands kamp er bijna opzat (traantjes). Maar langs de andere kant 

wisten we wel dat we uit deze activiteit nog alles moesten halen dat erin zat en dat we ons voor een 

laatste keer aan de adrenalinekick wagen! En die adrenaline zat er bij deze activiteit zeker en vast in, 

we gingen namelijk raften vandaag! Stiekem had ik zelf een beetje bang (ik ben anoniempje). Zeker 

toen onze gids op de boot, die trouwens het uiterlijk van een berenjager had, ons zei dat er een 

gevaarlijk stuk in de rivier is waar al veel ongelukken gebeurd zijn. Euhm hallo, zeg dat toch niet?! 

Maar bon, alles is heel veilig verlopen doordat we zo goed begeleid werden door de gids en eigenlijk 

was het gewoon erg leuk! We moesten kleine spelletjes spelen op de boot op rustigere stukken van 

de rivier. Zoals rondlopen op de rand van de boot zonder in de rivier te vallen. We moesten ook leren 

om elkaar uit het water te vissen voor moest er iemand uit de boot vallen. Zwaar werk, amai! Na een 

dikke twee uren kwamen we aan het eind van onze bestemming en gelukkig, want onze armen 

hadden hun werk wel gehad vandaag! 

Zondag 14/07: De laatste dag…  

Dit is dan de laatste dag van ons mooie avontuur in Slovenië. Na het opstaan en goed te ontbijten 

ruimden we alles op. Aangezien dat dit zeer snel gebeurde, was er nog veel tijd om Ribez Laz onveilig 

te maken. Met een wapenpistooltje en een ‘leven’ kan je blijkbaar het hele stadje laten zien dat de 

Givers van Parsival er geweest zijn. Na dit vermoeiende spel restte ons nog even te chillen aan het 

meert om daarna moe maar voldaan op onze bus huiswaarts te keren.  



 

 

Vt’s 

LeidingsvoorsteLLing vt’s 2002 

 

 
 
Hey daar!  
Wij zijn jullie nieuwe Veetee-tubbies!  
Dit jaar zullen wij jullie sloebers leiden/temmen/entertainen.  

We zullen ons even voorstellen 
 
 

 
 
Vindingrijke Caracara 
4de jaar leiding 
21 jaar (’98) 
Takleiding 
 
Ewa dreiries! 
ik ben caracara, 
niet te verwarren met twee blikkerds cara! 
Ik ben dit jaar nogmaals jullie leiding, 
Rapmuziek is overigens ook mijn ding! 
Ik eet graag vlees, maar niks gaat boven een goei stukske kees. 
Naast de scouts ben ik steeds met mijn vrienden aan het stallen, 
Op die manier kan ik nooit mijn goed humeur verknallen! 
Ik ben helemaal klaar voor ons zalige jaar. 
Ik doe deruit, Houdoe! 



 

 

guitige Lori 
3de jaar leiding 
20 jaar (’99) 

 
Ewat ik ben Lori  
Ik eet soms graag producten van Boni  
In de week zit ik in Oostende  
Met mijn awesome vriendenbende.  
Daar studeerde ik iets met luchtvaart  
ik eet heel graag taart 

Zow dit was mijn gedicht 

Heb je nog vragen , stuur maar een bericht 
 

 

 

 

 

 

 

temperamentvolle Mandrill 

4de jaar leiding 

21 jaar (’98) 

 

Oh Vt's, oh VT's Wat bloedt mijn hartje zo 

 Ik, Mandrill Kan er niet bij zijn in het begin  

Niet getreurd ik keer weder  

Tot December zal dit stukje zon in Sri Lanka zijn 

te Ayubowan lieve kinders, vergeet me niet 

(Hallo/eeuwig leven in het Singalees) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Intensieve simia 
5de jaar leiding 

22 jaar (’97) 

 
Mijn naam is Simia  

Er rijmt niets op Simia  

Daarom begint mijn gedichtje vanaf hier!  

Dit jaar ben ik jullie leiding met plezier!  

Ik ben niet “Die vant frituur”  

Als je dat zegt word ik zuur 

 Ik studeer Toerisme in Brussel  

Mijn hond heet Stella,  

ze is geen Jack Russel  

Ik eet graag pizza en Grieks  

Van dit scoutsjaar maken we iets unieks! 
 

 

 

 

 

zachtaardig smelleken 
4de jaar leiding 

21 jaar (’98) 

 
Hoi, ik ben jullie leiding Smelleken  

Altijd in voor een leuk stadsspelleke(n)  

Naast scouts kan je mij steeds vinden bij mijn vriendinnen  

Amai, het is al moeilijk om een volgende regel te verzinnen  

Ik studeerde Journalistiek en ga nu verder met 

Communicatiewetenschappen. 

 Hoe dat zal lopen, kan ik nog niet verklappen  

Ik kan soms weleens overdrijven  

Daar kan ik dan weer een artikel over schrijven  

Verder maak ik mijn gedichtje niet te zwaar  

Ik hoop gewoon op een geweldig VT-jaar! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verslagen 2018-2019 
 

Dagplanning buitenlandskamp vt’s 
Vrijdag 28/06: vertrek richting Letland rond 18:00 

Zaterdag 29/07: aankomst op de eerste camping in Letland  

Zondag 30/07: voormiddag: paragliden; namiddag: zomer-bobslee; aankomst op tweede camping in 

Letland 

Maandag 01/07: trektocht door Riga 

Dinsdag 02/07: Rijden naar Tallinn, wandeling in de oude stad van Tallinn, vanuit Tallinn de boot 

nemen naar Helsinki; overnachting in een kampeerhutje in een bos in Finland 

Woensdag 03/07: verkenning van Helsinki; ontspannen in een typisch Finse sauna; slapen in een 

kampeerhutje in een bos in Finland 

Donderdag 04/07: wandeling door de bossen van Finland; overnachting in een kampeerhutje in een 

bos in Finland 

Vrijdag 05/07: initiatie: varen met een zeekayak; vertrek op de kayak-driedaagse; overnachting op 

een onbewoond eiland 

Zaterdag 06/07: rondvaart op de zee in onze eigen zeekayak; overnachting op een onbewoond eiland 

Zondag 07/07: terugvaart met onze zeekayak; overnachting in een Fins kampeerhutje 

Maandag 08/07: boot naar Stockholm; Stockholm verkennen; overnachting in een klein Zweeds 

hostel 

Dinsdag 09/07: brunch in een Zweedse tearoom; rijden naar Kopenhagen, Denemarken; verkennen 

van Kopenhagen; overnachting op een Deense Camping 

Woensdag 10/07: terugrit naar thuisbasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Quotes/wist je dat-jes: 
 - “Ge moet meer naar de Mol kijken.” -Canis  

- “Shup up” -Igor  

- Dat Poema houdt van McDo en 4G  

- Dat de naam van onze bus Die Delle van Cafe Sport was  

- “Is da nu den 3 of 4e da ik nieuwe 4G krijg” - Poema  

- Dat als ge luid praat, ge een hert ziet  

- Dat ge zelfs ni in de bossen van Helsinki ni kunt ontsnappen aan de Walen  

- Kangi en Canis te veel moeten pissen  

- Dat een Drijf-in in Finland een gat in de markt zou zijn  

- Dat de vertaling voor drenkeling ‘thrinkeling’ is  

- Dat Saboteur het leukste spel ever is 

 - “Schone cultuur is Kopenhagen” - Kwabke  

- Dat bidden voor het eten door pastoor Lijster helpt voor goei weer  

- “Hier tekenen voor als ge dood moest vallen”  

- Dat alle wegen leiden naar de McDo  

- Dat Lijster altijd 1 meter van de groep staat op ne groepsfoto  

- “Iemand een neutje? “ 

- Dat als ge een kajakdriedaagse doet, ge niet kunt overleven of krakotten en kaas! 

- Dat Kangi heel goed kan koken 

- Dat ge afvalzakken direct moet weggooien (liefst wegstampen) 

- Dat de Kangi echt graag in de Volvo wou kajakken 

- Dat begeleidster Anna ons van onze beste kant heeft gezien 

- Dat Katelijne echt een metropool is met zijn Hubo en Colruyt 

-“zou hamburger beter zijn dan McDo?” 

-Dat Kasteel rouge is het beste bier  

-Dat er maar 1 land tussen Finland en Noord-korea ligt 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Dagplanning kamp VT’s 
 

Vrijdag 26/07- zondag 28/07: voorploeg 

Maandag 29/07: opbouw kamp; wassen; avondwandeling met de kapoenen 

Dinsdag 30/07: spel 1 “de mol” ; quiz over buitenlandskamp; kampvuur 

Woensdag 31/07: stage bij de kapoenen; groepsspel; kampvuur 

Donderdag 01/08 – zaterdag 03/08: driedaagse 

Zondag 04/08: bezoekdag 

Maandag 05/08: oriëntatietocht; spel 2 “de mol” 

Dinsdag 06/08: hout zoeken; spel 3 “de mol”; kampvuur 

Woensdag 07/08: kamp afbreken; groot kampvuur 

Donderdag 08/08 – zaterdag 10/08: naploeg 

 

Brief van de VT’s 

Allerliefste Shanara, Kwabbie, wie is die rat? En Kangi! Hier komen. 

We zijn het jaar begonnen als naïeve vt’tjes, ale toch vooral onze Lijster die niet eens doorhad dat Ara 

onze leiding werd wanneer ze onze Bal marginal al aan het plannen was voor het scoutsjaar al 

begonnen was. 

Op de 1e Bal marginal leerden we dat ook het district een speciale bende is. Op het einde van de avond 

vonden we zelfs een levenloos halfnaakt onder gekakt lichaam op het toilet. Er had ook maar 1 iemand 

de ballen om hem weg te jagen namelijk ons Ara. 

Tijdens de leefweek ontdekken we het kooktalent van Kangi en de hoeveelheid vrije tijd van Gliri. Na 

4 uur discussiëren over ons buitenlands kamp konden we 2 dingen besluiten. De remix van Country 

roads is beter dan het originele & Mc Louis is de beste rapper van de 21e eeuw. Beetje bij beetje werden 

we ook zekerder en zekerder dat we op het einde van de week Caracara gingen bezoeken in ons 

geliefde Duitsland zonder te beseffen dat in Duitsland rondlopen in uniform vreemde blikken kan 

veroorzaken. 



 

 

In Wuppertal zelf probeerden we onze 1e groepsfoto, maar Lijster vond het nodig om een meter van 

de groep te staan. Bij het karten bleek ook dat Poema de enige van de vt’s was met ballen aan haar lijf. 

Op ons 2e weekend vertrokken we op safaritocht, maar die werd al snel onderbroken door de 

varkenspest. Het is ook op dat weekend dat we geleerd hebben dat er in de walen bijzonder veel 

rioolputten zijn tot grote ergernis van Madame Silence. 

Tussen al het plezier dat we onder het jaar gemaakt hebben moest er natuurlijk ook en beetje gewerkt 

worden: Spaghettislag, Christmas Deluxe, Winter BBQ enzoverder zodat we op BK naar Finland konden 

vertrekken. Met de Delle van cafe sport reden we naar Letland met steeds uitdagendere wegen om de 

volgende dag te ondertekenen dat we niet verzekerd waren mochten we neerstorten. De dag in Riga 

moeten we natuurlijk niet meer herhalen, want die is volledig terug te vinden op “Glirivlogs”. Die dag 

hebben we ook 2 nieuwe vriendjes gemaakt, Igor en Boris. Ze zullen voor eeuwig in ons hart blijven. 

Daarna vertrokken we naar Finland & we voelden ons direct thuis of Poema tenminste want alle wegen 

leiden naar Mcdo. De volgende dag maakten we kennis met de o zo grote vossen in de Finse bossen. 

Na een vermoeiende citytrip moesten we natuurlijk uitrusten in de sauna en om ons helemaal voor te 

bereiden voor de driedaagse kajaktocht hebben we een avond doorgebracht aan het meer met 

bijzonder veel bruggen. Om ervoor te zorgen dat die niet in het water viel hebben we een ganse week 

gebeden tijdens het eten voor lekker weer. Natuurlijk had priester Lijster zijn werk niet te goed gedaan. 

Door de regen was de motivatie zeer laag, maar gelukkig was er nog ons Anna die het adres van het 

restaurant met de beste fret heeft gegeven. Etappe per etappe gingen we dan terug naar ons Katelijne 

wat volgens Gliri de stad is. 

Natuurlijk hebben we al deze memories boven gehaald met een reden. Namelijk om te benadrukken 

hoeveel tijd & moeite er in al deze toffe activiteiten is gestoken. Daarom willen we jullie bedanken 

voor alle toffe herinneringen en dan hebben we nog niet gesproken over het kamp. Waar we zotte 

dingen hebben gedaan op 3-daagse en onze Lijster meerdere keren zijn vorken aan de bosrand heeft 

gevonden. 

Dus Ara merci voor alles te regelen en dat we niets tekort zijn gekomen. 

Bedankt Gliri om de restaurantjes te betalen en ons bij te leren vanwaar aids afkomstig is. 

Merci Caracara voor de sfeer en ons altijd te laten lachen met uw o zo grappige woordgrapjes. 

En dan nog ten slotte onze Kangi, merci man om zo’n lekker eten klaar te maken voor ons. En ik denk 

ook dat we vanuit iedereen kunnen spreken dat ge volgend jaar verdomme hard gemist zult worden 

door iedereen. 

Wij hebben dus een megatof jaar gehad en hopen jullie ook. 

Jullie Liefste vt’s 

  



 

 

Materiaal 
Wat doen de materiaalmeesters zoal tijdens het jaar? 

In de laatste helft van het scoutsjaar hebben we ons vooral bezig gehouden met de voorbereidingen 

van het kamp en met helpen op onze bouw.  

Om op kamp te kunnen vertrekken zonder enige problemen, hebben we tijdens 

het jaar al onze tenten controleert en gerepareerd. In de vorige editie van het 

Parsivalkrantje was te zien hoe we een nieuwe keukentent hebben gemaakt. 

Naast de keukentent is er dit jaar ook hard gewerkt geweest aan de eettent. Dit 

is de tent waar de kapoenen en de welpen samen met hun leiding het hele kamp 

in eten.  

Bij het werken aan de keukentent hebben we ons vooral moeten richten op het 

tentzeil. Hiervoor hebben we hulp gekregen van Bever, onze specialist in het 

naaien van tenten. 

Het probleem bij de eettent zat niet in het zeil, maar in de palen van de tent. De eettent bestaat uit 

verschillende stellen die normaal gezien allemaal exact even groot zijn. Dit bleek nooit het geval te zijn 

geweest. Overigens was het systeem om de stellen aan elkaar te zetten ook niet echt praktisch. 

Om alles stellen gelijk te maken en het opzetten van de tent te vergemakkelijken, zijn we naar een 

bedrijf gereden die gespecialiseerd zijn in het werken met aluminium. Zij hebben ons kunnen verder 

helpen met de palen die de stellen met elkaar moeten verbinden. Hier zouden we ook Chimpansee 

willen bedanken. Hij heeft voor ons alle nodige bouten 

afgedraaid om deze palen volledig af te krijgen. 

 

Om de stellen op een gelijke lengte te krijgen hebben we 

dan zelf alles uit elkaar gevezen en geslepen. Alle stellen 

hebben we dan op de zelfde lengte afgezaagd en terug 

in elkaar gestoken. 

Na een werk van zéér lange adem kunnen we nu trots 

een praktische en kaarsrechte eettent presenteren. 

 

 

Naast het werken aan de tenten hebben we ons ook volledig ingezet op de bouw van het nieuwe lokaal. 

Op alle werfacties die er tijdens het jaar zijn geweest, is er steeds ongelooflijk hard gewerkt.  

Zo hebben we ondertussen ramen, elektriciteit, stromend water, een pad rondom het lokaal, een 

ingericht materiaal - en sjorkot en een ongelooflijk grote beek. 

Waar we met de materiaalmeesters het hardst aan gewerkt hebben op onze bouw is ongetwijfeld het 

materiaalkkot en het sjorkot. Omdat we ongelooflijk veel materiaal hebben, moet er goed nagedacht 

worden waar we alles gaan stockeren. Om in het sjorkot alles een eigen plaats te geven, hebben we 



 

 

met de hulp van Dhole een multifunctioneel rek ontworpen om onze 

balken, shelterpalen, seniorstelllen en tafelbladen allemaal in weg te 

krijgen. De firma Dockx heeft ons plan dan uitgewerkt tot leven 

gebracht. Na een laagje verf staat het als een huis. 

Naast ons eigen ontwerp hebben we ook palettenrekken voorzien om 

onze tenten en andere zaken veilig weg te steken. Hiervoor hebben we 

het halve land afgereden om her en der verschillende koopjes op de 

kop te tikken. Omdat we alles tweedehands hebben gekocht, hebben 

we zelf nog wat werk gehad om alle rekken te laten passen. Maar nu 

we hebben een resultaat waar we zeker trots op kunnen zijn. 

Tenslotte hebben we nog een ongelooflijk kamp achter de rug en 

kunnen we zeggen dat we zeker uitkijken naar volgende jaar! 

 

 

 

  



 

 

Knalt! 
11-12-13 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 vijfde 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 Blink 183, Cafélata, Atomic (a tribute 

to blondie), The suburbs en Radio Botanique . 

Zaterdag 13 oktober is er voor het tweede jaar op rij 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. 

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, vt’s, leiding, oud-leiding, ouders en andere hulp van alle kanten. 

Kom zeker een kijkje nemen en steun onze scouts! 

Tot dan! 

Meer info op: 

http://parsival.be/knalt/ 

  



 

 

Dankwoord 
 

Wij hopen dat u genoten heeft van dit parsivalkrantje 

 en dat je meer te weten bent gekomen over de groep en over wat u 

lid allemaal heeft uitgespookt vorig jaar.       

 

Wij willen de helpende handen toch nog eens vermelden die er keer 

op keer voor zorgden dat het scoutsjaar een succes werd! 

 

Wij gaan er vanuit dat komend scoutsjaar minstens even succesvol 

wordt! 

 

Er staan nog een heleboel activiteiten te wachten en daarna is het 

aftellen tot het kamp, hopelijk tot dan ! 

 

De leiding 

 

____________________________ 
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