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Voor u ligt de eerste speciale editie van de Klepper, vol 
ongeduld op uw nieuwsgierige blikken te wachten.Waarom een 
specialeeditie?Naar aanleiding van het aanstonnende groepskamp 
vonden wij het opportuun een speciale editie van ons groepsblad te 
wijden aan dezevierjaarlijkse gebeurtenis. 

Een groepskamp is niet zo maar een kamp. Het is dé 
groepsgebeurtenis bij uitstek. Vier jaar na het succesrijke 
groepsk mp van Perk is nu Zedelgem-Loppem aan de beurt. Een 
groepskamp organiseren vergt een serieuze inspanning van de 
leiding en roept tevens heel wat vragen op bij ouders en leden. Deze 
kampk1epper poogt zoveel mogelijk vragen te beantwoorden en 
info te bieden. (In het kader van het groepskamp was er tevens de 
kampinfo-avond op 14 mei 1.1. ). Op de volgende bladzijden kan u 
alles vernemen over het nakende groepskamp. 

Inschrijven voor het kamp gebeurt dit jaar met de 
inschrijvingsstrook in het midden van deze Klepper. Gelieve de 
formulieren volledig ingewld en met ziekenkasstrookje binnen te 
brengen bij detakleidingvoor 5 juli 1993. De betaling zal geschleden 
via overschrijving op onze groepsrekening. Meer info op de 
middenbladzijden van deze Klepper . 

. Mógen wij bij deze ook iedereen vragen om zich zo aktief 
mogelijk te betrekken bij de voorbereidingen van het groepskamp? 
Deze vierjaarlijkse gebeurtenis zou moeten uitgroeien tot hét 
scoutsmoment van dit jaar. Je kan trouwens met al je ideeën en 
vragen steeds terecht bij de leiding. Hoe meer inbreng van de leden, 
hoe interessanter en plezanter het kamp. En daar is het tenslotte toch 
om te doen. 

Alvast veel leesplezier en een reuze groepskamp toe gewenst. 
De traditionele stevige linkerblijft natuurlijk niet achterwege. 

Staf 



Een kampthemazoeken en uitwerken dat kan dienen voor de 
gehele groep is geen sinicure. Wij menen iets gevonden te hebben 
waar zowel de kapoenen als dejins iets kreatiefs mee kunnen doen. 
Onze keuze is gevallen op de noemer kommunikatie en al hetgeen 
dat daarmee te maken heeft. Wij hebben het geheel omgedoopt tot 
"Het signaal". 

Een woordje uitleg. Kommunikatie staat, volgens mijn 
woordenboek, voor: verbinding, gemeenschap, geestelijk 
verkeer (post, telejoon). Een leuk thema met vele mogelijkheden. 

Waar om dit thema? Merkenveld is een groot scoutsdomein 
en tevensovernachtings-, kampeer- en ontmoetinigsplaats voor 
scouts uit de gehele wereld. Naast onze scouts groep zullen er dus 
simultaan nog enkele andere groepen verblijven. Merkenveld is 
trouwens het enigste Vlaamse domein dat aangesloten is aan "The 
European Scout Centre network" (vertaald: het Europese 
scoutsnetwerkcentrum) met vertakkingen over heel Europa en met 
als doel de bevordering van de Europese scoutsgedachte. Wij 
zullen trachten een band te leggen met andere scoutsgroepen 
oftewel kommuniceren. Het thema biedt trouwens enorm veel 
mogelijkheden en past bovendien wonderwel binnen het huidige 

· jaarthema "Op verkenning". Zo zullen alle scoutsmethodes om op
alternatieve manier met elkaarte kunnen kommuniceren vanonder
het stof worden gehaald. Wij denken hierbij in het bijzonder aan het
seinen in morse (strepen en punten), het seinen met vlaggen en 
andere materialen, het spoorzoeken ( cfr speurtocht) en andere
speurtechnieken. Naastdetypischescoutsmethodeszijnernatuurlijk
nog tal van andere mogelijkheden zoals spionage, geheimschrift,
gebarentaal, het schrift, ...

De uitwerking? We zullen trachten via plezante manieren met
iedereen in kontakt proberen te komen, m.a.w. we trekken op
verkenning ... De uitwerking hiervan verklappen we echter nog niet



Thema 

( om het lekker geheim te houden). We willen wel al een tipje van de 
grote sluier lichten. Onze elektroni a-man bij uitstek, Frank Van 
Dun, heeft op zijn eerste kommuniezieltje belooft een heus 
telegraáfuetwerk ( c:frwestemfilms) aan te leggen e n  ondergetekende 
gaat optreden als ui gever van een kamp krant met naam ... "Het 
Signaal". Er zijn 5 edities van deze krant gepland en de krant zou 
nieuws moeten brengen over het reilen en zeilen op Merkenveld. De 
redaktie zal telkens door een andere tak worden waargenomen. 
Iedereen zal dus een kampdag besteden aan het maken van de 
kampkrant. Dit begint met het afnemen van intervieuws en het 
schrijven van artikels en eindigt bij het typen, kopiëren en verdelen 
van de krant. Een kompilatie van deze reeks kranten zal later in een 
Klepper verschijnen. Er staan natuurlijk ook geanimeerde bospelen 
in teken van het kampthema op het programma en het fameuse 
moord spel zal ook dit groepskamp niet ontbreken. 

Staf 

Seinen in morse 

Een ideale manier om gegevens over te seinen zijn de 
morsetekens. Deze seincode maakt slechts gebruik van twee 
symbolen, namelijk een streep en een punt. De  nst bestaat er nu 
in om op basis van deze twee simpele tekens enkele gegevens over 
teseinen. 

Hoe gebeurt dit? Wel dit is zeer simpel. Je kan namelijk door 
een combinatie van streepjes en puntjes een letter, een getal of een 
begin- o f  stopcodeweergeven. Zo wordt een A voorgesteld door 
een punt (.) en een streep (-). Je kan nu de streep voorstellen door 
bijvoorbeeld een lang fluitsignaal en het punt door een kort fluitsignaal. 
Je kan ook gebruikmaken van een licht ofiets anders. Op kamp zal 



deze seinmethode vooral aangewend worden om berichten via de 
telegraaf van de ene kampplek naar de andere door te versturen. 
Een goede kennis van het morsealfabet is dus aan te bevelen. 

Morsealfabet: 

A.- J --- s ... 2 .. ---
B- ... K T - 3 ... --
C L .-.. u .. - 4 .... -
D-.. M-- V ... - 5 ..... 
E. N-.  w -- 6-.... 
F .. - 0 --- X- - 7 ... 
G--. p -- y -.-- 8 ---.. 
H .... Q Z-- 9 ----
I .. R.-. 1 ---- 0 -----

Vooraleerjebegintteseinen, moetjenatuurlijkookduidelijk 
afspreken op welke manier je gegevens gaat versturen. De 
standaardkodes werden opgenomen in de rubriek diensttekens. 
Op kamp kunnen daar naar gelang de omstandigheden nog extra 
tekens aan worden toegevoegd. 

Dienstekens: 

VE . . . . betekent: oproep 
AR . . .  betekent: einde bericht 
T - betekent: woord begrepen 
EEEE ........ betekent: vergtssmg 
K betekent: klaar 
Q betekent: wacht 
R .. betekent: begrepen einde bericht 



Seinen 

Een handig hulpmiddeltje bij hetontcijferenis de morsemolen. 
Dit  laat je toe om op eem snelle manier puntjes en streepjes te 
dekoderen in het Nederlands 

Q'lorsemolen  

I 

B 

H CH -•.9

6  O(nul) 

6.



PLATTE KNOOP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
De platte knoop is een verbin-
dingsknoop. Het is de meeste ge-
bruikelijke manier om lijnen op 
elkaar te zetten. 
De platte knoop is klein, plat 
en gemakkelijk los te maken, 
ze is echter alleen te gebruiken 
bij lijnen van gelijke dikte. 
De platte knoop is minder ge-
schikt voor het verbinden van 
moderne, stugge, gladde kunst-
vezellijnen. Bij een goed geleg-
de platte knoop komen beide los-
se tampen naast hun eigen vaste 
tampen te liggen. De losse tam-
pen moeten aan dezelfde kant 
naast hun vaste part liggen, 
zoniet, dan heb je een oude 
wijvenknoop gelegd. 

WEVERSKNOOP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
Ook de weversknoop is een ver-
bindingsknoop. Andere benamin-
gen voor dezelfde knoop zijn 
de schootsteek (op zee} en de 
vlaggesteek (bij scouts wanneer 
daarmee de vlaggelus aan de 
vlaggelijn gezet wordt). 

T IMMERMANSSTE[K _ _ _ _ _  - - _ - - - -
Oi t is een zeer eenvoudige ma-
nier om een schuivende lus rond 
een voorwerp of rondhout te leg-
gen. De timmermanssteek kan ge-
bruikt worden om iets gelijkma-
tig op te hijsen of voort te 
slepen, of voor het beginnen 
van sjorringen. Wanneer de trek 
met onderbrekingen werkt zou de 
steek kunnen lossen. 



Spooradngevende tekens van min of meer natuurlijke mate-
ria 1 en 

Woldraadjes, papiersnippers, woefel poefel, gemerkte 
schoen, stenen op speciale manier opgestapeld, denneap-
pel aan prikkeldraad, blad aan denneboom, tak rechtop 
in de grond, geknoopte grashalmen, enz. enz. van eigen
vinding (maar niet te gek hé). 

Handsignalen 

hand voor het gelaat snel heen en weer 
= neen, doe voort 

hand hoog boven het hoofd, langzaam heen en weer 
= verspreiden, ga weg 

hand hoog _boven het hoofd, snel heen en weer 
= aansluiten 

hand hoog boven het hoofd, in cirkel be egen 
= verzamel bij mij 

gesloten vuist naast het hoofd, snel op en neer 
·= vlug , l oop 

hand boven het hoofd, stil houden 
= stop, halt 

arm gestrekt op schouderhoogte 
= wijst richting aan. 

Geluids- en lichtsignalen 

lange stoot 
= stilte, aandacht, signaal volgt 

drie lange stoten 
= vertrek, verspreiden, voort doen 

serie korte stoten 
= kom terug, aansluiten, verzamelen 

2 lange 3 korte, herhaald 
=kijkuit, houd je klaar 

· 3 korte 1 lange
= leider(s) komen 



Het domeinMerkenveld is één van de 8 scoutsdomeinen die 
scouting Vlaanderen rijk is. Het domein is gesitueerd in de landelijke 
omgeving Loppem, deelgemeente van Zedelgem. Het centrum 
bestaat uit eenmodernhoofdgebouwindevonn van een verstevigde 
burcht met torengebouw. Het biedt plaats aan maximaal 120 
personen; onde erdeeld in verscheidene kompartimenten. De 
Kapoenen zullen overnachten in heem "De houtspecht". Ze slapen 
in bedden en hebben tevens een keuken, eetzaal en speelruimte ter 
beschikking. Het sanitairegedeelte ( met douches met warm water) 
is ondergebracht in het torengebouw en is tevens toegankelijk voor 
de groepen die buiten overnachten. Er zijn tevens didaktische 
ruimtes ter beschikking in het hoofdgebouw ingeval van slecht weer. 

In de onmiddelijke omgeving staat de blokhut. Dit wordt de 
welpenplek bij uitstek. In dit gebouw zijn er 16 bedden voorzien en 
isertevenseenslaapzaal(zonderbedden!)voordeouderewelpen. 
Een keuken, eethoeken sanitair gedeeltezijnnatuurlijkookaanwezig. 

In het nabij gelegen 17 ha tellende bos zijn 5 kampeerterreinen 
en een vijvertje gelegen. De overige takken zullen hier elk hun eigen 
kampterrein moet opzetten gaande van tenten tot eetshelter en 
vlaggemast. Er is een sanitaire blok zodat de wasrekken en de hudo 
dit jaar niet mee op kamp mogen. Een spijtige gebeurtenis. 

Op het domein zijn tevens aanwezig: een2 ha groot sportveld, 
een kampvuurkring, een winkel, een kapel en een spookachtig 
gebouwtje midden de bossen. Aanpalend aan het domein is er het 
toegankelijke gemeentebos. 

Op 10 km van Merkenveld ligt het historische B rogge, de kust 
situeert zich op 20 km. Damme, Lissewege, Diksmuide, Kortrijk, 
Het Zwin liggen tevens op een boogscheut van Zedelgem. 

AangezienMerkenveld een groot scoutsdomein is, zullen wij 
de omgeving en akkomodaties moeten delen met andere 
scoutsgroepen. Gelieve dan ook respekt op te brengen voor alle 



Merkenveld 

andere kampgangers, misschien zit er wel een verbroedering in. Wij 
respekteren natuurlijk ook de gebouwen en de natuur en werpen 
allevuil indedaarvoorbestemdevuilnisbakkenenzullenzekerniets 
vernietigen ( ook_geen bomen!). 
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Praktische kampwenken 
Inschrijven 

gebeurt via formulier in midden van deze Klepper 

Hoe geraak ik op Merkenveld 
Het lag in onze bedoeling de kapoenen en welpen via 

bereidwillige ouders met auto naar Zedelgem te voeren. 
Geïntere$seerden gelieve hun naam door te geven aan de 
desbetreffende takleiding. De jongverkenners nemen de trein want 
"de trein is toch een beetje reizen", of niet soms. Zij zoeken tevens 
bereidwillige ouders om alle jongverkenners naar het station in 
Turnhout te voeren. Het laatste stukje naar de kampplaats leggen 
de jvk, s met de fiets af (De fietsen worden aan het station in 
Kortrijk afgezet.) De verkenners doen het gehele trajekt met de 
fiets. Zij trekken hiervoor twee dagen uit. De jins zullen na hun 
omzwetvingen inEngeland ookmetdefietsteMerkenveld arriveren. 

Vertrekdata 
-Jins: vrijdag 16 juni 93 te 6.45u op het Kerkplein 
-VK: vrijdag 16 juni 93 te 9.00u op het Kerkplein 
-JVK: woensdag 21 juni 93 te 7. 30u op het Kerkplein 
-WELPEN: vrijdag 23 juni 93 te 8.30u op het Kerkplein
-KAPOENEN: maandag 26 juni 93 te 8.30u op het Kerkplein

Mogen wij ook iedereen vragen in volledig uniform te 
vertrekken. Gelieve dan ook uw uniform nu al in gereedheid te 
brengen en n1ogelijke ontbrekende dingen aan te vullen. Vergeet 
zeker je lunchpakket en identiteitskaart niet mee te nemen! 

De jaarlijkse zakgeldaffaire 
Normaal hebben kapoenen, welpen enjongverkenners geen 

zakgeld nodig1 Alles is immers begrepen in de kamp prijs. Enkel 



Kampwenken 

voor de mogelijke aankoop van postkaarten en postzegels_ is 
zakgeld handig. 

. Gelieve daarom ook niet meer dan 250 Bef per kind mee te 
geven. De leiding zal hier sterk op toe zien en zal optreden ingeval 
nodig. Verkenners en jins zijn oud genoeg oin zelf te bepalen 
hoeveel zakgeld je nodig hebt voor een veertiendaags kamp. 

Persoonlijk materiaal. 
Kapoenen en welpen nemen hun koffers mee in de auto. Het 

materiaal van jongverkenners en verkenners wordt samen met het 
groepsmateriaal naar de kampplaats vervoerd door vrachtwagens 
van onze gemeentediensten.Waarvoor onze dank. Dejins diénen 
alles zelf meet te nemen tijdens een fietstocht. doorheen Engeland. 
Tip: een pakwaspoeder(wipp-express) bespaart heel wat klederen! 

Verkenners brengen hun mate aal binnen op donderdag 15 
juni 93 tussen 19. 00 en 20. 0Ou; dejongverkenners op maandag 19 
juni 93 tevens tussen 19. 00 en 20. 00u en dit telkens aan de 
scoutslokalen (materiaalhok). 

Geen bezoekdag 
Merkenveld is een groot scoutsdomein. Tijdens ons 

groepskamp verblijven er ook simultaan enkele andere 
jeugdverenigingen. Wij zullen trachten die niet te storen in hun 
kampaktiviteiten. Daarom geen bezoekdag. Wij zijn hier zéér 
streng op! 

Terug thuis 
  oensdag3O juni 93. Kapoenen, welpen en jongverkenners 

komen terug met een bus. Voorziene aankomst op het  erkplein 
omstreeks 16. 00u. Verkenners en jiqs keren terug met de trein en 
worden omstreeks 1 7. 00u in Ravels verwacht. 



Wie zegt groepskamp, zegt natuurlijk ook groepsspelen. 
Inderdaad, ook nu weer staan er enkele groepsaktiviteiten op het 
kamp programma. Vooraleerst zal iedereen natuurlijk zijn steentje 
bijdragen tot het maken van de kampkrant "Het Signaal". Het 
klassieke moordsspel waarbij iedereen op zoek moet gaan naar de 
"merkenveld-killer" zal het gezamelijke basspel worden. Ook de 
fysieke paraatheid en lenigheid worden dit jaar getest. "Verleg je 
grenzen" heet het nieuwe geesteskind en staat eigenlijk voor een 
kombinatievan parakommandotocht-triatlon. Begin alvast maarte 
trainen. Een daguitstap naar de zee mag zeker nu niet ontbreken. 
Vergeet je zandschepjes niet mee_te brengen. Wevergetenookde 
K van V. V.K.S.M. niet. Daarom een groepsviering. Hopelijk met 
onze eigen aalmoezenier. Het groepskamp zal afgesloten worden 
met een groots kampvuur met als gezamelijk thema "de grote 
meneer kaktusshow". De overige dingen worden uitgewerkt en 
in g ekleed door de takleiding. 

Staf 



Kampwenken 
Wat nemen wij me op kamp 

Hieronder volgt een leidraad van typische kamp spulletjes. Al 
naargelang de taken zodus het aantalkampdagenmoet je  natuurlijk 
zelfbepalenhoeveel je  van wat wilt meezeulen. Mogelijke tekorten 
mogen zeker aangevuld worden. Let op: snoep, zakgeld voor 
kàpoenen en welpen zijn absoluut verboden. 

- Rugzak of valies
- Veldbed of luchtmatras 
- Slaapzak en eventueel dekens vanaf welpen
- hoeslaken + kopkussenovertrek + slaapzak voor kapoenen 
-Pyjama
- Trainingspak
- handdoeken 
- washandjes
-Kamen zeep
- Tandenborstel en tandpasta 
- Spiegel en bekertje
-·zakdoeken (voor elke dag één) 
- 2 keukenhanddoeken 
- kousen (voor elke dag één paar) 
- onderbroeken (voor elke dag één) 
- onderhemden (voor elke dag één) 
- min 2 korte broeken
- 2-tal lange broeken
- 7-tal T-shirts o f  polo-bloesjes
- 2 dikke truien 
-Zwembroek
- 2 paar stevige schoenen 
-Gummilaarzen 
- Sportschoenen
- Reserve schoenveters
-Veiligheidsspelden en wasspel en
- Lihnenzak voor wasgoed
- Schoenpoets grief
- Naaigrief



- Veldfles
- Briefpapier + envelop pen ( gelieve deze op voorhand te

voorzien van het adres) + nodige postzegels + schrijfgerief
-Stripboeken
-zonnebrandolie + eventueel zonnebril
-mogelijke geneesmiddelen
-Eventueel zak1amp
- garnet+ bestek + beker vanafjvk
- zakmes vanafjvk

Probeer alles te tekenen metuw naam, dit is handigvoor U en 
voor ons ingeval er enkele ding en mochtenverloren gaan. 

Tip: doedeze lijst bijje materiaal, zoweetjeookwatjemee 
naar huismoet nemen 

Kam padres 
Alie briefwisseling sturen naarvolgend adres: 

Merkenveld 

Scoutsgroep Sint Servaas 
naam._ 

Merkenveldweg 15 

8210 LOPPEM 

Staf 

Wil je iemand van de lei ding bereiken op Merkenveld, dan 

kan dit via vol end telefoonnummer: 
 vragen naar Staf Seurinck 

Uiteraard gebeurt dit enkel voor zeer dringende oproepen. 
Leden word en zeker niet via de telefoon gekontakteerd voor 

een niemendalletje! ! ! ! 



Kampwenken 

plattegrond van bet Terrein 

1 Toegangsweg 

ITT 
2Blokhut 
3kapel-
4s1aapplaa.ts 
5speeltere1n 
6rivier 

® 
0 

0 

® 

7bos met karopeerter 



Nog 73 keer slapen en het is weer zover. Nee, niet het 
weekend, niet de gemengde vergadering, spijtig genoeg ook de 
rambovergadering niet maar wel het kamp komt eraan! Voor 
sommigen onder ons zal dit de eerste keer zijn dat ze vier keer 
slapen van huis wegzijn. Maar, geen paniek! V elen deden het ons 
vooren zijnallen behouden teruggekeerd. Dit jaar hebben we weer 
een suforfantagewelpermidabelstischdig kamp uitgedokterd. 
Diegenen die vorigjaar zijn meegeweest weten wat wij hiermee 
bedoelen. Lees straks de verhalen van vorig jaar maar eens: dan 
weet jij het voortaan ook ! Zoals jullie misschien al gezien hebben, 
zijn wij zo vrij geweestom voor jullie een kamp-aftel-kalender bij 
te voegen. (zie gebruiksaanwijzing) Zo kan je elke avond zien 
hoeveel nachtjes je nog moet slapen voor we op kamp gaan. 
Ook dit jaar gaan we weer allemaal spelletjes doen rond een 
bepaald thema. Dit jaar staat het in het teken van 'HET. SIG
N AAL'. Dit betekent dat we vanalles gaan spelen en doen in het 
teken van 'hoe mensen met elkaar communiceren'. Oei, wat een 
moeilijkwoord: webedoelenhienneeallei:nanierenwaaropmensen 
met elkaarin verbinding staan. Bijvoorbeeld: praten, brieven schrijven, 
telefoneren, pertelegraaf een bericht doorsturen, met de postduif 
een briefje wegzenden, via de televisie iets laten zien, in de krant iets 
schrijven, ... Dus zodra twee mensen iets aan elkaar will en laten 
weten, dan hebben we het over' communicatie'. Op kamp zullen 
we dan ook zelf een krant maken en rondbrengen en gaan we ook 
een telegraaf gebruiken. Wat ditallemaal betekentzul je op kamp 
welzien. 

Wij wensen je al vast veel plezier met de kalender en ... tot 
kamp!! ! !! ! 

DELEIDING 



Enkele herinneringen van vorig jaar ... 
" ' t  Is reuze jn om met de Kapoenen op kamp te zijn" 
Op kamp naar Opoeteren. De mama's en de papa's brachten ons 
op 27 juli weg.Nog een kusje en onze wereldreis kon beginnen.We 
speelden leuke spelletjes zoals: -rijstzakjes roven bij de Chinezen 

-de 'boeloe-boeloe-spin' zoeken
-de olympische spelen 

In de kapoenenboom slingerden we aan takken, we aten 
]ekkere dingen en de koude douche viel niet mee. De laatste dag 
zochten we hout voor het kampvuur en speelden we een spel van 
rovers en een draak. Het was reuzefijn om met de kapoenen op 
kamp te zijn, 

DE KAMP-AFTEL-KALENDER 
De bedoeling van deze kalender is, dat je elke avond voor 

je gaat slapen één dag doorstreept. Zo kan je steeds zien 
hoeveel keer je nog moet slapen voor dat we naar Zedelgem 
vertrekkèn. 

MEI 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 
JUNI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9" 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

JULI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 



1. 

MAN BIJT HOND TE RAVELS EN VALT IN 
GRACHT.(GvA22/4/'93) 

Vrijdagochtend, 23 juli 1993: 

Zie ze daar staan, de jongetjes! Met een beteuterd gezichtje. 
staan ze daar, de armen rond de benen van mama of papa geklemd. 
De angst en de paniek slaan wild rond hen heen. Acht dagen en 
zeven(!) nachten zullen deze Welpen hun moeder en vader, moeke 
en vake, ma en pa," onze ouwe" en "die van ons" moeten missen. 
Wat gaat ervan hen worden? Hoogstens zullenzij alles hebben 
leren eten, geen schrik meer hebben in het donker, een conditie 
hebben om "U" tegen te zeggen, zwijgen als je 't zegt en vreselijk 
afgemat zijn. Bij de gedachte alleen al plinken ook de dapperste 
ouders al een traantje weg. "Zullen wij ons boeleke ooit nog 
tel}lgzien?" Allicht niet. Deze welpen zullen terugkeren als 
mannen. Want de scouts, dat is pas op zijn jongens, voor stoere 
gasten! Met het signaal als kampthema moet dat lukken. 

Opeengepakt als legkippen in een legbatterij wordt er naar het 
beruchte Zedelgem gereden. Onder een stralend zomerzonnetje 
wordt er over de woeste autosnelwegen van dit land, België, 
gereden, de toekomstige lange haren van detoekomstige alternativo's 
wapperend in de wind, genietend van het uitzicht dat vanuit dit stalen 
rosozo aantrekkelijkttezijn. De"tekenen" (cfr. "het signaal") 
van een goed kamp kondigen zich al aan. 

het is een hels rit geweest, zeker dat laatste stuk op de smalle 
landstukken van Zedelgem en Loppem, strijdtoneel en 
gijzelingscentrum na WO I. Maar het loonde zeker de moeite. 
Middenin een 17 ha. groot speelbos ontwaren wij onze kampplaats 
"Merkenvelde". Auto's scheuren met gierende banden op de 
parking, welpen wrikken zich los van de "port-de-bagage" en 



snellen om ter eerste naar hun toekomstige slaapplaats. Nee nee, 
jongens! Die luxetoren met die zachte bedden en dito slaap kussens 
waar j e  zo lekker zacht en diep in wegzakt zijn niet voor ons. Dat 
is voor de kapoenen-doetjes! Wij betrekken een grote houten 
chalet op enkele meters afstand: twee slaapzalen, douche, toilet, 
keuken-eetzaal-speelzaal. Alles er op en er aan. 

Iedereen geïnstalleerd? Groepsleider Staf( de andere, Hans, 
zit nog in Engeland) wil nog een geruststellend dank- en 
afscheidswoordje tot de ouders richten,· maar geconfronteerd met 
zijn eigen onwetendheid legt hij het bijltje er bij neer. Ouders 
vertrokken? Het spel kan beginnen! 

Het is een mooie dag geweest, die eerste dag daar bij de zee 
( +- l 5km.). Moe maar voldaan liggen de Welpen zacht te ronken 
in hun nestje. We kl;innen weer tevreden zijn. 

Zaterdagochtend, 24 iuli 1993, eerste dag: 

Opgewekt, fris, blij en monter zit iedereen goedgemutst aan 
de rijkelijke ontbijttafel. Het was al duidelijk, 's morgens vroeg toen 
Hatti naar goede gewoonte als eerste uit bed huppelde en 
verwachtingsvol als steeds de anderen wekte, hen vervolgens een 
warme (haha) dm.ic he aanbood-Om tenslotte ook als laatste aan tafel 
te belanden: Hoewel hogere machten in het universum ons belet 
hadden een radiostation op poten te zetten hing de sfeer toch al in 
de lucht! De mannen waren klaar om in de Kampkrantte vliegen, 
of  waren het de plein-en seinspelen, ofhet bosspel, o f  de dropping, 
of  het kampvuur, o f  de dagtocht, of het (gebruiksvriendelijke) 
avond spel, of  de zee-uitstap, o f  de barbeque, ofhet dorpsspel, o f  .. 
Let the games begin, 

Hatti 



Het schooljaar vliegt voorbij. De grote vakantie nadert met 
rasse schreden (=snel). Nog even door de examens heenbijten 
, het zal zeker een harde strijd worden, maar de beloning zal des te 
beter worden. Die beloningzal in devonnzijn van een formidastisch 
kamp. 

Uw nederige leidertjes hebben zich niet gespaard, zij hebben 
hun 'hersentjes' ( die ze wel degelijk hebben, in meer o f  mindere 
mate) gepijnigd, hun zeer gevulde duimen volledig leeggezogen om 
het kamp zinvol (lees : zonder al te veel te krenten) op te vullen. 
Zoals u weet wordt het dit jaar weer een groepskamp. Het 
allerhoogste gezag binnen Scouts Sint Servaes ( de groepsraad) 
heeft beslist dat het kamp in het teken zal staan van het SIGNAAL. 
Ik hoor jullie al denken : 'wa is da na wer'. 

Awel hè, het heeft alles te maken met communicatie : met 
T.V., firn\ foto's, lectuur, literatuur, proza, poëzie, kunst, reclame,
babbelen, roddelen, schelden, k1eding, mimiek, morse - codes, 
rooksignalen, tam -tam' s, muziek, kortom : het o-verbrengen van 
een boodschap. Voor diegene onder jullie die het nog niet volledig 
snappen volgt er nu een voorbeeldje. Iemand die rondloopt in een 
brede Jeans broek van het merk chipie, een trainingsvest van capa 
met daarover een trui van Paul & Shark, plus die zich minimum 3 
maal perweekin defitnessdub gaat aanstellen, en een oorbel heeft, 
en op een opgedreven Camino rondrijdt. Deze persoon deelt een 
boodschap mee, zonder zijn kauwgom kauwende mond open te 
doen ( alhoewel d_eze personen, net zoals onbeleefde koeien met de 
mond open kauwen). De boodschap die deze persoon mededeelt 
is duidelijk, namelijk: 'Ik vind mij ongeloofelijkfantastisch. En a 
gaai de nie fent, dan gonne kik maain maote haolen en dan gaode 
'rniegoevanzaain want diedoenkikboxen.' U snapt het natuurlijk 
al, de boodschap van bovenvermeld jongeman is kort en bondig 



SCOUTSSINTSERVAAS RAVELS 

INSCHRIJVING 
KAMP MERKENVELD 1993

Naam: . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••••• •••••••

Tak: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gaat mee op kamp van ....... tot 30 juli 1993. 

De kampprijs bedraagt: kapoenen: 
welpen: 
J V K .  s 
V K's 
Jins 

1000 fr. 
1600fr. 
2000 fr. 
3500 fr. 
412Sfr. 

Ik zorg ervoor dat mijn pa of ma dit bedrag voor 
S juli stort op rekeningnum-mer 416-7037101-36 
met vermelding van mijn naam. (liefst één kind per 
storting) 

Handtekening: 



* 

• 

MEDISCHE STEEKKAART 

Ouders, Wij vragen U om deze fiche zorgvuldig in te vullen. De leiding 
heeft de gegevens ·nodig om het kamp optimaal te k.unnen org-
aniseren. 1 nd i en U over uw zoon bepaa I de gegevens monde I i ng 
wi I toevertrouwen, gelieve contact op te nemen met de leiding. 

Naam: 
leeftijd: 
Adres: 
Telefoon: 

Kamp Merkenveld 1 993 
...................................................... Voorrliê!lliam: ••.•.•••••••.•••••••••• 

Verblijfplaats van de ouders tijdens het kamp, of adres van een persoon die steeds kan 
worden bereikt: 
Naam: .................................................................................................. 
Adres: 

Telefoon: • •  • i ! •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

* Naam - adres - telefoon van uw huisarts 

• 

• 

* 

* 

* 

* 

............................................................... 

Kan het kind deelnemen aan normale kampactiviteiten? 
sport ja-neen trektocht 
spel ja-neen zwemmen 

Zijn er eandachtspunten waar de leiding rekening mee dient te 
houden? (vlug moe, bedwateren. slaapwandelen, of andere) 

ja-neen 
ja-neen 

.............................................................................................................................. 
Zijn or ziekten te melden? (astma, suikerziekte, huidaandoeningen, 
epilepsie, hartaandoeningen, ... ) 

Moet uw zoon tijdens het kamp geneesmiddelen innemen? 
(Zoja, welke, hoeveel en wanneer)

• • • • • •  lt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Is uw zoon gevoelig voor:
geneesm idde I en? We Ik e: ......................................................................... . 
bepaalde stoffen of levensmiddelen? Welke? ......................................... . 

Werd uw kind gevaccineerd togen klem (tetanus) je-noen 
In wetk jaar? , , u ,  . . . . . . . . . . . . . . .  . 

H a r - d t  e k e n  i r1g: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Gelieve hier een kleefbr1ef je van uw 
ziekenfonds lichtjes vasl te plakken. 

Datum: 



Toelating 
KAMP MERKENVELD 1993 

Ondergetekende, ........................................................... , geeft 
toestemming aan .............•........................................ , dee I te 
nemen aan het ..•.......................... kamp 
(Kapoenen, w_e I pen, j ongverkenner, verkenner of j in) 
van ....... t(?_t 30 ju I i 1 99.3. 
Voorts.geef ik toestemming aan de groepsleiding om 
bij eventuele dringende medische ingrepen beslis-
singen te treffen. 
Bi j  ongeva 11 en is er eerst tussenkomst van mijn 
fami I iale pol is met volgende gegevens: 

Mak.e I aar: .................................................. . 
Adres: ................................................... . 

Telefoon: •••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••• 

Verzekeringsmaatschappij: ................................................. . 
Nummer fami f iale pol is: ....................................................... . 

Handtekening: 

Datum: 



Jongverkenners 

gezegd: 'IkbeneenJohnny'. 
Na dit verduidelijkend voorbeeldje gaan w e  terug naar waar 

we  geb even waren: HET GROEPSKAMP. 
Wij ,jullie bescheidén leidertjes, gaan ervoor zorgen dat het 

eenkampwordtdatopgesteldis, zoalsalleen ... eh ... eh ... wij dat 
kunnen opstellen. Het wordt de perfekte balans tussen actie en 
krenten, spanning en onspanning, maar vooral héééééééééééél 
véééééééééééllo. Ikzal alvasteentipjevandesluieroplichten. Wat 
gaan we doen op kamp? 

- een kampkrantje uitbrengen met daarin :het
huiveringwekkende reisverslag van de JVK-ers leuke verhaaltjes, 
moppen, evaluatie, beursberichten(grapje ) ... Kortom we worden 
voor 1 dag journalist en redacteur. 

-een dagje naar zee( een beetje de fiigo-box-toerist uithangen. 
- een groots opgezette para ommandotocht- spel 
( met andere woorden : een echte jongverkenneractiviteit)
- een fantastisch spionage spel 
- tweedaagse ( met of  zonder fiets)
-vlotten
- op tijd en stond de krent in het malse gras neerplanten
Dit is slechts een kleine grabbel uit de geplande kampactivi-

teiten. Zelfs de grootste suffert merkt dat het kamp niet te missen 
zal zijn. piegene die niet mee gaan zullen er eeuwige spijt en andere 
ernstig ziektes aan overhouden, dus zorg dat je bij bent. 
Nog vele groetjes en veel succes met de exames. 

Uw betninnende jongverkennerleiding. 
P. S.: Wanneer j e  voor of tijdens de examens problemen hebt 

met een of  ander vak, kan je voor uitleg steeds bij ons terecht 
(voorzoverwij het zelf snappen). 

P.P. S. :Mijn nederige verontschuldigingen voor dit ellelang, 
onverstaanbaar en saai gebrabbel. 

.. 



,, 

Verkenners 

Alhoewel we nog maar in de maand mei zijn, kunnen we wel 
zeggen dat dit scoutsjaarer bijna opzit. Maar het hoogtepunt van dit 
jaa.rmoet nog komen, namelijk het kamp!! 

Als jullie nog eens een serieuze inspanning leveren om de 
eindexamens tot een goed einde te volbrengen, kunnen jullie 
genieten van twee maand verlof Van deze twee maand zulJen er 
dertien dagen doorgebracht worden te Zedelgem-Loppem en 
omstreken. Dat het dit jaar een groepskamp wordt met als thema 
"het signaal", heb je waarschijnlijk al ergens bij de andere takken 
gelezen. Dit wil dus zeggen dat het dit jaarvoor de verkenners geen 
buitenlands kamp is. Maar wees niet getreurd want ook een 
binnenlandskampkanweleenseentopperworden. Vrijdag 16 
juli omstreeks 09. 00 Hr( exacte uur wordt nog medegedeeld) 
nemen we ons stalen ros en vertrekken we richting Merken velde. 
Aangezien deze afstand ( + 170 km binnendoor) voor sommigen 
onder ons te groot isomin éénmaal afte leggen, zuUen we de eerste 
twee dagen van het kamp op de fiets doorbrengen. Dit zal waar-
schijnlijk een toeristisch uitstapje worden waarbij we onderweg 
enkele bezienswaardigheden die Vlaanderen rijk is zullen bezoeken 
Tijdensdere fietstocht nemen we enkel het hoogstnodige materiaal 
mee zoals: een slaapzak, slaapmatje, gamel, bestek, regenkledij en 
zeker niet te vergeten: plakgerief. 

Ookje stalen ros MOET VOLLEDIG in orde zijn. De rest 
van je materiaal wordt ( waarschijnlijk donderdag 15 juli omstreeks 
19.00 en 20.00 Hr) in het materiaalkot gereed gelegd en zal 
maandagmorgen meekomen met de wagens van d e  gemeente. 

Zoa]s beloofd staan er twee 2-daagse op het programma 
waarvan één een uitstap/sporentocht zal zijn naar de zee. Op het 
programma staan ook enkele groepsspelen. Meer informatie hierover 
zul je  vinden in het kampprogramma dat je na de  examens zal 
ontvangen. Op 30 juli komt er een einde aan dit geweldig samenzijn 



en keren we moe maar voldaan richting Ravels. Waarschijnlijk 
zullen we samen met de jins met de trein terugkomen. De fietsen 
zullen dan met de vrachtwagens van de gemeente meekomen. 
Er zal O<lk nog een informatieavond komen waarbij eventuele 
vragen kunnen opgelost worden. 

Veel succes met de examens ! ! ! 

0lAGONAALSJQRg.WG _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

De diagonaalsjorring wordt ge-
bruikt om de kruiselingse (dia-
gonale) rondhouten, die de ver-
steviging vormen van een recht-
h0€kige constructie, op hun 
kruispunt stevig aan elkaar vast 
te sjorren, daar waar ze elkaar 
oorspronkelijk niet raken. 

Patrick 



., 

JINKAMP93 
Wie d'enkt dat de jins zich tevreden stellen met enkel een 

groepskamp in 't binnenland,kent de jins niet. En in Engeland zullen 
ze 't ook weten! Yes indeed,England,herewe come! In Turnhout 
de fiets op den trein,in Oostende de fiets op den boot en in Dover 
de fiets terug op de grond. Effe de grond van het graafschap Kent 
kussen,en wijle weg! Aangezien in Dover,buiten haven en 
industriegebied,niet veel te zien is, fietsen we de eerste dag, d.i. 
16juli,nog naar F olkstone. F olkstone heeft niet enkel een typisch 
Engelse vissershaven,maar is ook uitgegroeid tot een geliefde 
badplaats. De schone natuur is daar zeker niet vreemd aan. 
Hopelijk is 't dan goed weer: effe uitblazen op 't strand ofin 't 
achterliggend natuurgebied (The Warren) zal welgekomen zijn na 
de trein-,boot- en fietstocht. De volgende dag trekken we naar 
Hastings. Onderweg doen we even Rye aan. Rye is een oud stadje 
('t wordt niet voor niets 'Ancient Town' genoemd),met keien-
straatjes, vakwerkhuizen in vele stijlen,oude inns, tea-
rooms,pottenbakkerijen en leuke winkeltjes. Zeker de moeite 
waard is hetR ye Town Model. Dat miniatuur-Rye,met een klank-
en lichtbeeldshow over de geschiedenis is fantastisch. Het model op 
schaal 1: 1 0 0  toont de stad aan het begin van de l 9e eeuw. 
Dagelijks worden er enkele shows opgevoerd. In de late namiddag 
begeven we ons dan naar Hastings, waar we ook overnachten. 
Hastings is vooral bekend o.w. v. de zgn. 'Battle ofHastings', een 
veldslag die in 1066 werd gevoerd in 't gehucht 'Battle' (ook 
toevallig zeg). De St-Clements Caves(immense zandsteengrotten 
met een oppervlakte van 12000 m2),het Hastings Castte ( door 
William,Duke ofNormandyin 1066 gebouwd en daarna meerdere 
keren verwoesten terughersteld),de Town Hall (met een maquette 
van de slag bij Hastings) zullen ons wel een dagje koest houden 
zeker. 's  Avonds zullen we niet al te laat gaan slapen want de 
volgende dag wacht ons een lange trip richting Londen. Als we tijd 



hebbben,stoppen we ondeiweg even inRoyal Tunbridge Wells om 
een bezoekje te brengen aan 'thuis van wijlenRudyard Kipling,de 
auteurvanhetvoor scóuts overbekendeJungleboek. De volgende 
3 dagendanmakenwe Londen onveilig. WaterinLondenallemaal 
te zien is,hoefik voor de meesten waarschijnlijk niet uit de doeken 
te doen: Toweren Towerbridge,St.-Paul 'sCathedral,Lloydsof 
London, Trafalgar Square,Soho,BritishMuseum,HousesofParlia-
ment, Westminster Abbey en WestminsterCathedral, Tate Galle-
ry,St. -James' s Palace, ... Om uit te rusten kunnen we steeds terecht 
in een van de uitgestrekte parken die Londen rijk is: Hyde Park, St.-
James 'sPark:, ... Bij datallesinogenweookzekernietvergeten de 
sfeer ( en eventueel iets anders) in de plaatselijke pubs eens te 
proeven. Enk.el proeven! NaLondengaathet terug richting Dover. 
Maar eerst doen we CantetburryenRochesternogaan. InRochester 
brengen we een bezoek aan het goed bewaardeRochester Castle 
waarvan de bouw werd gestart in 1087 (!). Rochester Castleis een 
van de beste voorbeelden van Normandische krijgskundige 
bouwstijl. V anop het kasteel heeft men een prachtig uitzicht,o. a. op 
de kathedraal die,na die van Canterburry ,de oudste van Engeland 
is. Als we tijd hebben,nemen we ook een kijkje in ' t  Charles 
Dickens Centre. In Canterburry zal onze aandacht ongetwijfeld 
vooral uitgaan naar de wereldberoemde kathedraal,de oudste van 
Engeland(en,geloofme,daarhebbenzeerveel).Op25julironden 
we ons Engeland-avontuur a f  Vermoeid waarschijnlijk. En hopelijk 
meer dan voldaan. We voegen ons in Zedelgem-Loppen bij onze 
jongere scoutsbroeders op ' t  groepskamp. Op 'tprogramma staan 
o.a.: enkele groepsactiviteiten, een tochtje naar Brugge,een avondje 
Gentse Feesten, en een frigoboxdagje aan de kust. En als we dan 
nog niet moe zijn,danweet ik 't niet meer zulle!,! 

Bert 



Wat gaat dit kamp U 
kosten? 

r----------------, 
Kapoenen 
Welpen 
JVK's 
VK's 
Jms 

200Bfr/dag 1000,-Bfr 
" 1600,-Bfr
" 2000, - Bfr

250 Bfr/dag 3500,- Bfr 
275 Bfr/dag 4125,-Bfr 

L----------------J

Dezebijdragewordtgebruiktvoorheteten(l75,-Bfr/dag), 
debusreis(5000,-Bfr), detreinreisvoor JVK/VK/Jin(200,-Bfr/ 
persoon) en uitstappen. 

De overige kosten zoals spel- en kookmateriaal, tenten, 
sjorhout, zeilen, overnachtingsplaats, ... worden betaald door de 
groepsrekening. 

Dit is natuurlijk enkel mogelijk na enkele geslaagde 
geldactiviteiten zoals het Mosselfeest, het Bal, enBultrock. Behalve 
deze inkomsten krijgen wij ook elk jaar subsidies van de gemeente 
Ravels, de Provincie en de Vlaamse Gemeenschap. 

Nu het lokaal volledig afbetaald is, hopen we in de toekomst 
de kampprijs op dit lage pijl te kunnen houden. 



De tien eboden 

Eengroepskamp is niet zo maar een kamp. Alle takken zullen 
er vertegenwoordigd zijn op een relatief kleine plek grond. 
Bovendien zijn wij niet de enige scoutsgroep die de laatse weken 
van jµli zull n kamperen op Merkenveld. Zoals reeds eerder 
vermeld, is Merkenveld aangesloten aan een Europees 
scoutsnetwerk. Hetgeen inhoudt dat er ook groepen van andere 
nationaliteiten aanwezig kunnen zijn. Daarom achten wij het nuttig 
en raadzaam vooraf enkelekampafspraken te maken om het kamp 
op een ordentelijke wijze te laten verlopen. Wij durven dan ook 
iedereen vriendelijkvragen zich aan deze afspraken te houden. Wij 
houden natuurlijk voor de dwarsliggers enkele sankties achter de 
hand. Wij durven erop rekenen dat we het "gij zijt van dienst" en 
anderekonsoortenniettedikwijlsin de mond moeten nemen. Alhier 
de "tien geboden van Merkenveld": 

1-. Gedraag u steeds scoutswaardig en fatsoenlijk tegenover 
andere leden en derden; er zijn nog  dere jeugdverenigingen 
op kamp inMerkenveld. 
2. ·Gelieve de raadgevingen van uw leiding op te volgen.
3. Maak niet teveel kabaal; respekteer de stilte in de mooi
· omgeving ( vooral 's nachts).
4. Heb re spekt voor de natuur en de gebouwen; vuilnis hoort
thuis in de vuilnisbakken.
5. Alle afval dient gesorteerd te worden en dit met oog op 
mogelijke recyclage. Wij trachten zoveel mogelijk ekologisch
verantwoorde produkten te gebruiken.
6. Verboden de kamp grond te verlaten zonder toelating van
de leiding.
7. KampgrondenvananderejeugdverenigingeJ\ hoofdgebouw
en keuken zijn verboden terrein.
8. Snoep, sigaretten en alkohol zijn taboe.
9. Laat steeds uw bed, bagage, tent/slaapkamer en eethoek



netjes achter. Dit geldttevensvoorde gemeenschappe lJ e 
toiletten en douches. 
10. Hygiëne en netheid worden sterk op prijs gesteld .

. Het laatste en eigenlijk elfde gebod is eigenlijk bedoelt voor de 
ouders. Er wordt dit jaar geen bezoekdag georganiseerd. Er zijn 
namelijk nog andere groepen op het zelfde moment op kamp in 
Merkenve]d en dit zou onnodige problemen kunnen scheppen. 
Vandaar: gelieve dan ook niet zomaar eens "binnen te vallen". 
Hopelijk houdt iedereen zich aan deze afspraken en kan het kamp 
uitgroeien tot een heuse toppervanformaat. 

Hans en Staf 

Ekologisch· kamperen 
Ook dit past eigenlijk een beetje binnen onskampthema "Het 

sig n aal". We gaan trachten de natuur zo min mogelijk te vervuilen 
en te belasten gedurende ons groepskamp. We zullen alternatieven 
bedenken om in de toekomst op een harmonieuse wijze met 
moeder natuur samen te leven. We zoeken als het ware kontakt met 
haar. 

Wat houdt dit praktischin?Wesorterennatuurlijkalles. We 
zullen een mini-afval park opbouwen waar alle materialen kunnen 
worden gescheiden en dit met oog op mogelijke recyclage. Meer 
bepaald gaan we sorteren: papier, karton, etensresten, overige gft, 
blik, glas,gevaarlijkafval, ... Alleafvalhoortthuisineenvuilnisbak 
en zeker niet op de groqd ! 

We laten het hier echter niet bij! We zullen trachten de 
afvalhoop te verminderen doorprodukten te kopen en te gebruiken 
met zo min mogelijk verpakkingsmateriaal. Voorts zuUen er veel 
verse groenten (minder blikafval) gebruikt worden in de keuken. 



Als we dan toch konserven nodig mochten hebben, kopen we 
diegene die verpakt zitten in glas. We kopen zeker gaan drank uit 
petflessen. Er wordt zo weinig mogelijk met eten gemorst. Dit niet 
alleen om afval en kosten te besparen. Eris immers genoeg honger 
en miserie in d  wereld. Voor het afwassen en poetsen worden 
enkel reinigingsmiddelen gebruikt die biologisc4 afbreekbaar zijn. 
Afvalwater hoort thuis in de riool. Handen wassen gebeurt in de 
sanitaire blok en zeker niet inde rivier. 

De rust en de stilte van de natuur wordt gerespekteerd. Wij 
vellen of  vernietigen zeker geen bomen. Er wordt gekookt op gas 
( milieuvriendelijke verbranding). Voor dewoudloperskeuken wordt 
enkel kreupelhout gebruikt. Enkel grote verplaatsingen worden met 
auto, bus of trien gedaan. De fiets is nog steeds het milieuvriendelijkste 
veivoenniddel. Wandelenoflopenis bovendien zeer goed voor de 
konditie. Wij gebruiken ook duurzaam spelmateriaal en verspillen 
zeker niet onnodig veel papier. 

Alzo zou ik nog een tijdje kunnen verder gaan ... Mochten we 
alles wat hierboven vermeld staat kunnen uitvoeren, dan zijn we al 
flink op de goede weg. Op naar het ekologisch verantwoorde 
groepskamp. 

Staf 



,. 
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Dit artikel is speciaal bestemd voorjongverkenners, verkenners 
enjins. Een ideale manier om enkelepioniertechnieken terug op te 
frissen en enkele nieuwe aan te leren. Veel succes. 

GEWONE KNOOP of HALVE KNOOP 

Is een onderdeel van andere kno-
pen of steken. Wordt gebruikt 
als stoppersknoop om door de 
verdik ing te beletten dat het 
eind door een blok door de hand 
zou schieten. 
Voor hetzelfde doel bestaan er 
echter ook heel wat sierlijker 
knopen. 
Het grote nadeel van deze knoop 
is dat ze na nat worden of na 
belasting bijna niet los te 
krijgen is .. 

- - ·  

HALVE STEEK _______________ _ 

Is eveneens een onderdeel van 
andere knopen of steken. De hal-
ve steek wordt bijna nooit af-
zonderlijk gebruikt. 

Staf 

ACHTKNOOP __ ----- --- - ---- --- - -

In de eerste plaats een stoppers-
knoop. De achtknoop is veel beter 
geschikt dan de gewone of halve 
knoop, ze geeft meer ·verdikking 
en is gemakkelijker los te maken. 
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De spoortekens 

te volgen weg • 
wij hebben ons verdeeld 
bericht op 3 meter---  
bericht op x meter -------  
bericht op 5 meter 0
ondrinkbaar water --------  
vijandschap, het spel begint _______ >>< 
vanaf hier 
vals spoor; keer terug naar z. 
vorig teken 
einde spoor, zijn teruggekeerd @ 
.verboden weg ------ X 
wacht hier -· getal in bin-

f c::::J J 
nenste rechthoek= minuten 
·bericht op 30 meter -----   
bericht op x m hoog en -------1,½J • 

y m ver 
drinkbaar water-------@ ., 
vrede, vrien schap, --->)) 
,spel is nog niet begonnen 
let op _______ .... __ ·-----· ___ _ 
hindernis overschrijden ____ _ 



 i 
MASTWORP __  . _________  _ 

De mastworp is een meerknoop en. 
vormt de eenvoudigste manier 
om een eind op een rondhout te 
beleggen. Oe mastworp kan op 
verschillende manieren gelegd 
worden. 
Als de kop van het rondhout vrij 
is, is de eenvoudigste manier 
om de mastworp "in de bocht" 
te leggen. 

Als de kop van het rondhout 
niet vrij. of niet bereikbaar 
is, leggen we de mastworp "met 
de tamp". Let erop dat de tamp 
lang genoeg gelaten wordt. zo-
dat die bij het zetten niet 
doorschiet. 
De mastworp vormt het klassieke 
begin voor de meeste sjorringen. 



KRUISSJORRING-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sjorren is het met touwwerk ste-
vig aan elkaar verbinden van 
rondhouten (sjorbalken), zoda-
nig dat er een betrouwbare con-
structie ontstaat. 
Deze constructie kan naargelang 
haar aard bijdragen aan het com-
fort op kamp (tafe1, bank, ta-
fel vuur), het decoratieve uit-
zicht (kamppoort. patrouille-
hoekomheining en poort) of de 
ontspanning (hindernissenbaan, 
bruggen, torens, platformen 
of speeltuigen). 



STEIGERSJORRING ______  

Een steigersjorring bestaat al-
tijd uit twee afzonderlijke 
sjorringen. Deze twee sjorringen 
ioogen niet te dicht bij elkaar 
liggen, daar anders hun doel 

. ver 1 oren gaat. 
Bij de steigersjorring wordt er 
NIET gewoeld. De tornen worden 
elk afzonderlijk steeds goed 
aangetrokken. Na het afbinden 
kan de steigersjorring verder 
opgespannen worden door er wig-
gen in te s 1 aan. 
Door geregeld deze wiggen aan te 
slaan is ook de normale rek van 
je touwwerk op te vangen. 1 I 

 an  :11 111112 -  
VORKSJORRJNG _____  - - - - - - - - ______  _ 

Dient om twee rondhouten die on-
der een scherpe hoek uit elkaar 
,ooeten worden gezet stevig aan 
elkaar te sjorren. 

' 
Haal de windingen niet te strat
áan maar woel stevig nadat de
·palen onder de gewenste hoek 
openstaan.



Dag uitstappen 

Brugge is een unicum in Europa. Een levende stad waar het 
heerlijk vertoeven is in een quasi ongerept decor. Met zijn musea, 
historische bouwwerken, zijn kantkloswerken, zijn rondvaart op de 
schilderachtige reien of zijn koetstocht langs verweerde geveltjes is 
Bruggeeniginzijnsoort.Bruggeiseenmust! 

Damme is ontstaan als voorhaven van Brugge. Damme is een 
prachtige stad met zijn elegante, gotisch stadhuis en marktplein, zijn 
Tijl Uilenspiegelmuseum en het St. J anshospitaal. Damme is volgens 
de overlevering ook de stad van de legendarische Tijl Uilenspiegel, 
Nele enLamme Goedzak. 

Oostende isnietvoornietsdekoninginderbadstede,metzijn 
lange zeepromenade, De jachthaven, de drukke winkelstraten, de 
markten enzijn. l 00meter hoge Europatoren. Dit alles en nog veel 
meer maakt een bezoek aan Oostende zeker de moeite waard. 

Zeebrugge is in 1907 onstaàn en is enerzijds een dynamische 
industrie-en aanleghaven en anderzijds een bedrijvige vissershaven. 
Zeebrugge is ook sfeetvolle badplaats . 

Diksmuide heeft zijn naam verbonden  an dat koppige en 
indrukwekkende monument dat over de Y zetvlakte waakt. De 
yzertoren. Naast de yzertoren zijn ook de Dodengang, het 
natuurreservaat De Blanckaert en de belforttoren een bezoek 
waard. 

Het zwin(Knokke-Heist) is het belangrijkste schorre- en 
slikkengebied van ons land. Tevens vinden we er zijn unieke 
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Europese watervogels en vlindertuin in een prachtig natuurkader. 

Kasteel Van Loppem dateert uit 1859 en vormt een enig 
geheel. Koning Albert verbleef er met zijn familie in de periode rond 
het einde van de WO I. Naast het kasteel ligt er een labyrint dat enig 
is in België. 

Bellewaef'de(Ieper) is Vlaanderens grootste familiepark met 
meer dan honderden exotische dieren in vrijheid en een uniek 
bloemendecor maken van je uitstap een onvergetelijke dag. 

Melipark (De Panne) is een sensationeel pretpark dat zich 
kan beroemen op Europa' shoogstewaterbaan, 'Splash' Daarnaast 
zijn er nog talloze attrachties. 

Bouwdewijn park (brugge) Naast zijn mooie speeltuin en ijs-
& roschaatspistes kan het park zich ook beroemen op Europa' s 
grootse en modernste overdekt Dolfinarium. 

Wandeltochten 

Het heirwegpad (Zedelgem) is ca. 8,5  langen begint bij de 
St. Latirentiuskerk. Een kijkje binnen de kerk loont zeker de 
moeite, met als voornaamste kunstwerk de romaanse doopvont uit 
de 12e eeuw. De tocht eindigt aan het gemeentehuis waar vroeger 
het geboortehuis stond an Pater Amant V yncke. 

Het Klytepad is ca. 11, 5 km, loopt door het domein 
Merkenvelden is een aan te raden boswandeling. Deze wandeling 
is ideaal als verkenningstocht in de omgeving rond het domein. 



Het Sint-Elooipad is ca. 7 km lang en is ontstaan ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de parochie St. Elooi. 

Het Sint-Maartenpad ( ca. 11 km lang) St. Maarten is de 
patroonheilig van de parochiekerk te loppem. Met gebruik van het 
wandelboekje kunt alle toeristische en historishe informatie lezen 
langs deze route. 

Kamp materiaal 

Om enig idee te geven wat er allemaal komt kijken bij de 
voorbereiding van een kamp laten we Je hier zien wat er allemaal 
voor nodig is of wat er nog moet aangekocht worden. Bij de 
aankopen horen allereerst stafkaarten, een kleine houtz.aagwaar de 
JVK' s mee overweg kunnen voor hun woudloperskeuken, een 
grondboor+ een grote.voorhamer om de palen voor de wasbakken 
in de grond te slaan en de vlaggemast recht te zetten. En als laatste 
een boek over pionieren om de techniekvergadering te begeleiden. 
Uit het magazijn worden alle tenten gebruikt. Dit zijn 7 patrouille 
tenten, 1 pyamatent ( =materiaal tent), 2 juniors + verlengstqk, 6 
shelters (=eettent), 3 hudo's (=toilet), 3 iglo's + kleine bruine . 
tentjes om nog wat materiaal in te steken, bestek en borden + 
bekers voor± 150 personen, een hele grootkeuken van potten en 
pannen, snijplanken, messen, gasbekken + gasflessen, ·enz .. . 
knutselmateriaal: scharen, potloden, plakband, pritt, papier .. . 
spelmateriaal: ballen, honkbalstick+ bal, handschoenen, ijzeren 
kogel vóor kogelstoten, levens en lapjes, nep geld, kaarten stratego 
bosspel, verkleedkleren, kaarsen ... techniekenmateriaal: 1,5 km 
sjorhout, 3 km sjortouw, 1 km klimtouw, kaarten en kompas, 
spade, bijlen grote en kleine, zagen, roosters, plastiek+ granietstenen 
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en een ijzeren emmer voor een sauna, het voorste van een gieter+ 
de tuinslang om een douche te maken, bij de gemeente zijn er ook 
nog slangen en een kraantje te verkrijgen, mits men hier onder het 
bouwverlof toch niet werkt, auto en camionbanden + een pomp, om 
tevlotten ... borstels, dweilen, aftrekkers, detergenten, het groot 
prikbord, hier worden de dagelijkse activiteiten opeen groepskamp 
aangekondigd voor de verschillendé groepen. Pertrollampen + 
petrol misschien hebben w e  ook nog een grote petrol-lamp, 
zangboekjes, grote ketting om alle fietsen aan te hangen, het 
spandoek van "Scouting Leeft" als P R  naar buiten toe, ver-
lengdraad, WC papier, vuilnis zakken + tonnen, EHBO kistje 
(trouwens ditmoetnogflinkworden aangevuld).Het kan zijn dat ik 
natuurlijk nog enkele dingen vergeten ben zoals fakkels, blikjes, 
gezelschapsspelen, knikkers, karton,.. maar het is ook niet de 
bedoeling dat deze klepper vol met materiaal komt te staan. Maar 
zo hebben jullie al een idee waar het geld van ons mosselfeest en 
Bultrock naartoe gaat. 

Guy Vereist 



Overpeinzingen 

In het kader van het kampthema "Het Signaal", kan je 
hieronder een tekst lezen van Martin Gray uit zijn boek 'Het Nieuwe 
Boek'. De teksten werden een hele tijd geleden geschreven maar zijn 
ook nu nog razend actueel. 

1 COMMUNICATIE 1 
Je wilt praten en de Ander ook. Wie weet of men in de dichtheid 

van de tijd, niet met je in verbinding wil treden? Waarom zouden 
verschillende levens uit de verste uithoeken van het universum niet 
proberen met ons te communiceren? Wie kan met zekerheid, de 
zekerheid van de dommen, beweren dat dat onmogelijk is? Wie? 

Sinds de oertijd probeert de mens te communiceren. Denk je 
eens in hoe moeilijk het al is de Ander te bereiken. Je kent hem, je 
komt hem voortdurend tegen, misschien hoort hij bijje gezin-het is 
je vader of een familielid - en toch voel je dat de woorden die je tot 
hem richt langs hem heen gaan, dat hij ze nauwelijks hoort o f  dat hij 
ze niet begrijpt, ook al hoort hij ze wel. Hij herkent de woorden op zich 
wel, maar de betekenis - dat wat je hem onder het vernis van de 
gewone woorden wilt meedelen - ontgaat hem. Je kunt niet 
communiceren met één van de mensen die bij je horen, tot groot 
verdriet van beiden. En lukt het je te communiceren met je buurman, 
met een voorbijganger, met mensen die op je lijken, die in hetzelfde 
land wonen, dezelfde taal spreken? Je loopt langs elkaar heen alsof 
je op een andere planeet woont, een planeet waarvan we weten dat 
ze bestaat, inaar verder niets. En hoe moet het dan met de inwoner 
van een ander werelddeel, van een ander ras, die een andere taal 
spreekt? 

Jij die zo weinig communicatie hebt met mensen, hoe kun je 
zeggen dat het niet bestaat dat wezens die anders zijn dan jij, die 
ergens in de ruimte of de tijd verblijven en een ander soort leven 
leiden, probéren metjein verbindingtetreden? Jewiltnognieteens 
de mogelijkheid overwegendatzemetjein contact willen komen,je 
willen bereiken, met je willen communiceren. 



   A ll es op e en r1 J 11 
14 mei 
15 juni 19.00-20.00u 
16 juni 6.45u 
16 juni 9.00u 
19 juni 19.00-20.00u 
21 juni 7.30u 
23 juni 8.30u 
24 juni Merkenveld 
26 juni 8.30u 
27 j ni Merkenveld 
28 juni Merkenveld 
29 juni Merkenveld 
30juni16.00-17.00u 

Kampinfo-avond 
vk' s materiaal binnenbrengen 
vertrek jinkamp kerkplein 
vertrek verkennerkamp Kerkplein 
jvk' s materiaal binnenbrengen 
vertrek jvk-kamp kerkplein 
vertrek welpenkamp kerkplein 
groepsspel: "verleg _je grenzen" 
vertrek kapoenenkamp Kerkplein 
groepsuitstap naar de zee 
groepsbosspel + misviering 
kampvuur 
aankomst groepskamp Merkenveld 

Fotofinish 



-�a �d �re� s�s�e�n �v�a�n� d�e�· �le�id� i�n�g��

:iroepsleiding: 

Hans Heylen
Stat Seurinck

Kapoenenleiding: 

Benny Adriaenssens
Dirk Rombouts
Frank Van Dun 
Kristof Van Nooten 

Wel penteiding: 

Wim De Kinderen (Hatti)
Nick Heyns (Baloe)
Jan Seurinck (Akela) 
Ivan Verschueren (Rikki) 

Jongverkennerleidinq: 

Dirk Adriaensen 
Dirk Moeskops 
Ruben Swannet 
Tom Van Den Borne 
Philip Verstraeten 

Verkennerleiding: 

Frank Dehaene 
Ward Seurinck
Patrick'Verstraeten 

Jinleiding: 

Bert Hendrickx 
Hans Heylen 

Materiaalmeester: 
Guy Verelst 

Voorzitter groepscomite: 

Ludo Van Dun, Meiboomlaan 11, Ravels . 65.67.62 



COLOFON 

Redactie 
Jan Van Oekelen 
Staf Seurinck 

Toe la ting 
2380 Ravels 1 

Verantwoordelijke Uitgever 

Jan Van Oekelen 

Servic�-lijn  

Prijs per nummer : 50 fr 
abonnement : 250 fr 

Schenkingen kunnen steeds gestort worden 
op rekeningnummer 416-7037101-36 

Giften van minimum 1000 Bfr zijn aftrekbaar 
van uw belastbaar inkomen. 

De Klepper wordt uitgegeven door 
VZW Scouts Sint Servaas Ravels 




