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voorwoord 
       

  

Hallo scout, ouder, pionier, sympathisant,       

Alhier de laatste Klepper van deze jaargang. Een Klepper vol 

straffe kampverhalen en mooie foto’s. De ideale lektuur om deze 

zomer af te sluiten. 

Nu de kampen achter de rug zijn, lijkt de tijd me rijp voor een 

kleine evaluatie van het afgelopen scoutsjaar. Ik meen te mogen 

zeggen dat we mogen terug blikken op een geslaagd werkjaar. 

Getuige het rekord aantal leden: 140 om precies te zijn. Meerbepaald 

24 kapoenen, 33 welpen, 25 jongverkenners, 14 verkenners, 7 jins, 

18 leiding, 16 groepscomité en 3 losse leden. De aktiviteiten en 

vergaderingen logen er dan ook niet om. Wie herinnert zich niet de 

gesjorde speeltuin op de Pierenmarkt van vorig jaar; de plezante 

dopen en overgangen; de originele Pierenrally; de plezante weekendjes 

met heksen, wandelende kerstbomen, vreemde ruimtevaarders, … ; 

de sportnamiddagen in de sporthal; de ongelooflijke verwen-je-lijf- 

vergadering; het Land van Ooit; de Efteling; … en natuurlijk de 

kampen als koninginnestuk van het afgelopen jaar. Ook op praktisch 

en financieel gebied kenden we enkele toppers: het vruchtbare 

planningsweekend en evaluatieweekend voor de leiding; de soms 

drukke groepsraden; mosselfeest; Bultrock; de aankoop van nieuw 

groepsmateriaal; … Er waren natuurlijk ook mindere momenten. Eén 
donkere wolk zal echter voor immer boven het afgelopen jaar blijven 

hangen: het verlies om Frank Dehaene … 

Tijd om een blik op de toekomst te werpen. Enkele uitdagingen 

voor het komende scoutsjaar met ““Plaats om te spelen, spelen, 

spelen’ als thema: de inpassing van 3 nieuwe leiders (Bert Van 

Haeren, Christof Dhondt, Rob Hendrickx) ter vervanging van Philip 

Verstraeten, Ward Seurinck, Bert Hendrickx en Guy Verelst; de 

nieuwe vzw Scouting Ravels; de komst van de Gidsen; beter trachten 

te doen als afgelopen jaar; … Wij staan alvast klaar om er terug een 

reuze jaar van te maken. 

Op hoop van zegen en een stevige linker. 
Staf 

  

 



  

Thema | | 

Plaats om te spelenspelenspelen | 5 
BektekkkkkkkAAekkkkAAAALAKRAAAK 

  

        
Het jaarthema van dit jaar kwam er eigenlijk niet zomaar. 

Het is eigenlijk een reactie op een aantal gebeurtenissen. Zo- 
vielen er dit jaar een aantal dodelijke ongevallen te betreuren 

bij de Vlaamse Scouts. We herineren ons vast nog wel het 

voorval waarbij in Brugge de leiding van een groep 

verantwoordelijk gesteld werd voor de dood van enkele van 
haar leden. (zie ook enkele Kleppers terug) Ook kwam er een 

bosdecreet, wat voor ons een beperking betekent van 
speelruimte en mogelijkheden. Het jaarthema is er ook om de 
lokalen eens wat aandacht te geven want niet iedereen zit zo 

comfortabel als wij. 

Drie deelthemas dus: verkeer, bossen en lokalen. 

Qua lokalen mogen de scouts (en binnenkort ook de 

gidsen) miet klagen. Niet iedereen in Vlaanderen en in onze 

gemeente heeft een lokaal met brandblusapparaten, 

noodverlichting, brandalarm, nooduitgangen, douche, 

wasplaats Maar .… we zijn solidair met de rest hier in Ravels 

en in Vlaanderen. Zeker nu er ook een nieuw 

jeugdwerkbeleidsplan opgesteld wordt, moet er geld kunnen 
vrijkomen voor investeringen om lokalen proper en veilig te 

maken. 

Qua bossen mogen wij eigenlijk ook al niet klagen. 800 

ha bos in onze achtertuin. Dankzij boswachter Tinus mogen we 

ze nog bijna allemaal gebruiken ook. Waarvoor dank. Maar … 

ook dit is weer niet allemaal waar in de rest van Vlaanderen. 

Door het bosdecreet worden onze mogelijkheden en speelruimte 

beperkt. We mogen niet zomaar vuur maken, tenten zetten, 

constructies sjorren, sprokkelhout verzamelen enzo. Nee, het 

wordt er niet gemakkelijker op voor de Scouts. Anderzijds 15 

het wel zo dat we zo de bossen en de natuur leren respecteren 

  

 



  

  

    

  

  

en beschermen. (wat ook zo’n slechte zaak nog niet is) 
Onderhandelen met de boswachter is dus wel belangrijk om 
zowel het decreet als je eigen creativiteit te volgen. 

U kent vast de affiches langs de wegen wel: ““Zwerfvuil 
opruimen kost jaarlijks 125 miljoen’ Ook hier gaan we iets aan 

proberen te doen. En niet door steeds de naïeve 
‘zwerfvuilopruiimer’ te blijven, maar door onszelf en de rest 
proberen ze sensibiliseren het te voorkomen. Zo hebben we 
enkele jaren geleden het vuil uit onze bossen rond het lokaal al 

eens verwijderd. Wat zo’n 3 overvolle tractoraanhangwagens 
(of zoiets) opleverde én ons meteen de eerste klanten van het 

Ravelse containerpark maakte. | 
Met de actie ‘Speelstraat’ gaan we volgend jaar op 23 

april in elke gemeente een straat autovrij maken. We willen zo 

in Vlaanderen met z’n allen honderd kilometer autovrij maken. 
Spelen op straat is niet zo eenvoudig meer als vroeger. We 
willen ook 30 km zones invoeren in buurten en wijken. We 
willen dus een hele dag spelen op straat en dingen doen die 
anders nooit kunnen: honkballen op de Grote Baan, sjorren 
temidden van de brug, fleske-vullen in de Kerkstraat .… (het 

zijn maar enkele ideeën) 
U ziet, ook dit jaar 1s het weer een thema met eindeloze 

mogelijkheden en doelstellingen. En reken er maar op dat we 
aan elke aktie zullen deelnemen. Want we plaats om te 
spelenspelenspelen!!! 

Frank 

Nog enkele adressen voor meer info: 
Bond Beter Leefmilieu, Overwinningstraat 26, 1060 Brussel 

Dienst Waters en Bossen, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel 

Belgisch instituut voor verkeersveiligheid, 

Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel 

Koning Boudewijnstichting, Brederostraat 21, 1000 Brussel 

  

  

 



      
  

De KAMPEN ANNO 1994 
JetedeteteknkkktekkkkkkkkAKkK” 

De kampen zijn alweer een tijdje achter de rug. Nog een 

korte evaluatie en het enige dat nog overblijft zijn de leuke 

kampfoto's en de straffe verhalen natuurlijk. 
De kapoenen, welpen en jongverkenners trokken samen 

met een kookploeg naar Amel in de Oostkantons. De hoeve van 
Herr Vinzenz und Frau Mia was gewoonweg prachtig. Ze krijgt 

van mij de titel ““beste kampplaats uit onze scoutsannalen’’ 
opgespeld. Alles was mooi onderhouden en aan elk detailtje 

werd aandacht besteed. De Oostkantons zijn bovendien de 
mooiste en rustiekste plek om te vertoeven in ons Belgenland. 
Als je daar nog het stralende weer bij optelt, dan heb je 
gewoonweg dé basis om er een knalkamp van te maken. En dat 

hebben we er dan ook maar van gemaakt … De kapoenen 

beleefden er reuze momenten met Jommeke, Filiberke, 

Macjampudding, Flip en de andere helden uit de 
Jommekesboeken. Vooral de zoektocht en ontdekking van de 
schat van Robrecht van Vlaanderen was wereldnieuws van 
formaat. De schat ligt momenteel veilig opgeborgen in een 

museum. De welpen hebben er met hun Romeinse zwaarden en 
schilden heel wat heroïsche veldslagen geleverd. Tijdens de 

avondwandeling doorheen de afgelegen wegeltjes rond Amel 
zaten sommige welpen toch met een héél klein hartje … en na 
de zware tocht naar Robertville zijn ze met z’n allen in hun 

onderbroek in het plaatselijke meer gedoken, op zoek naar wat 
afkoeling voor het hete weer. Onze stoere jongverkenners 
zongen al direkt een toontje lager na de vermoeiende tocht van 

het station naar de kampplaats. Dennis Stroop viel zelfs in 
slaap bij zijn soep. De sjorkonstrukties op het JVK-terrein 
mochten gezien worden: de gekombineerde douche-wasrekken, 

de eetschelter, het lignet en de sauna natuurlijk. ledereen, zelfs 

  

 



  

Thema 
  

    

  

  

de kapoenen, hebben met volle teugen genoten van deze 

overheerlijke sauna … Het kamp werd traditiegetrouw afge- 
sloten met het kampvuur. Volgens sommigen nog beter als 

vorig jaar … We vergeten natuurlijk onze kookploeg niet. Zij 
stond weer in voor énkele overheerlijke gerechten en maaltij- 

den. Mai, Anita, Ron, Jef, Ludo, Loes, Frank, Guy en Geert 

bedankt voor jullie goede zorgen. Een serieuze noot: het gedrag 

van sommige welpen en jongverkenners looptsoms de spuigaten 
uit. Gevolg: de leiding schiet uit hun krammen … en legt enkele 
straffen op. Dit is zowel voor de betrokkene als de leiding niet 
leuk. Onnozelaars zullen in de toekomst. zwaar aangepakt 

worden. Wat ons betreft kunnen relschoppers beter thuisblij- 
ven, dat maakt het zowel voor de overige leden als leiding veel 
plezanter. En nu aftellen tot volgend jaar want dan trekken we 

op kamp naar Zandvliet van 10 tot 20 juli. 

De verkenners trokken naar tweejaarlijkse traditie naar 

goodold Ireland. Het weer was er naar lerse normen schitterend 

(slechts 2 dagen regen) zodat ook menig verkenner zich in zijn 
blootje gewaagd heeft in een koud, lers meertje. De tochten 

waren als vanouds zwaar en vermoeiend maar de top bereiken 

geeft je toch een zalig gevoel, een kick. Zelfs het fietsen was 

een topper. Volgens de leiding behoort dit kamp tot hun 
absolute hoogtepunten. De goede verstandhouding en 

bereidheid om mee te werken binnen de verkennergroep zal 

hier wel een belangrijke rol in gespeeld hebben. Spijtig van het 

overdadige pubbezoek … Oh ja, de verkenners gaan volgend 

jaar op kamp in Möderscheid in de … Oostkantons. 

De jins gingen het in Hongarije zoeken. Vanuit Viségrad 
werden heel was bezienswaardigheden aangedaan: de oude 
vestigingsburcht in Viségrad, het schilderachtige (?) Szentendre, 

het Pilisgebergte met een schramele bicicleta Ruska, het 

  

 



  

  

  

      
immense Boudapest met de trein en zelfs een vierdaagse 
richting binnenland. Echt de moeite waard. Betreffende het 
jinkamp dient wel een serieuze opmerking gemaakt te worden: 
deze generatie jins is werkelijk tam en van eigen initiatief heeft 
de leiding weinig opgemerkt. Van jins wordt verwacht dat ze 
zelf het heft in handen nemen. Het kan toch niet langer dat de 
leiding een zeventienjarige bij de hand moet nemen om de 

afwas te doen of eens iets op te kuisen. Wij hopen dater volgend 

jaar een seriueze kentering komt, anders ziet de jintoekomst en 
het toekomstige leiderschap er maar somber uit … De jins 

kiezen volgend jaar zelf waar ze op kamp trekken. 

Moet er nog zand bij? 
Staf 

  
  
 



  

Kapoenen     

  

  

      

Jaja, mannen, het zit er weeral op!!! Maar we kunnen 

zeggen dat het fantastisch goed was. Over wat ik het heb? Over 
het kamp in Amel natuurlijk! Wat ? Weet je het al niet meer?? 
Hoe kan je die vijf dagen vol spanning en avontuur, sport en 

spel, zingen en lachen toch vergeten? Weet je dan niet meer 

toen we al die tochten deden, rivieren overstaken en tussen de 

bergen bosmieren liepen?? En dan nog iets, toen we die schat 
vonden natuurlijk!!! Toen we na een paar spadesteken op een 

kist stootten, kwamen er plotseling 19 neuzen bij kijken. (nl. 16 
kapoenen en hun 3compagnons; Jommeke, Filiberke en Mic 

Mac Chocopudding (of zoiets?)). 
In ieder geval kan ik,Filtberke, zonder blikken of blozen 

zeggen dat het echt fantastisch was. Niet alleen was het eten 
weer lekker, waren de lokalen goed en was de omgeving knap. 
Dit jaar waren zelfs de kapoenen ““braaf”’ te noemen (alhoewel 

nog steeds tussen aanhalingstekens!). Neen, neen, ik mag er 
niet van klagen, en Jommeke ook niet trouwens. Wisten jullie 
trouwens dat ik samen met Jommeke naar Professor Gobelijn 

ben geweest om de schat te laten onderzoeken. Er bleken 
enkele waardevolle museumstukken bij te zitten! De schat ligt 

nu onder zware beveiliging in het Oudheidkundig Museum in 

Burg-Reuland. Vlakbij de ruïne van het Kasteel van Ridder 

Robrecht Van Vlaanderen. 

Well, anyway, voor mij was het waarschijnlijk het laatste 

kapoenenkamp. (Snik, snik) Ik wil dan ook alle kapoenen 

bedanken die hebben meegeholpen om er zulks een mooi 

(Snik, snik) afscheid van te maken. (Snik, snik) Wel, bedankt 

Filiberke (alias Frank). 

  

   



  

Kapoenen     

  

  

      
Hier nog enkele opmerkingen die we van de kapoenen opvingen tijdens 

het kamp: 

_-De leiders zijn goed, behalve als ik op straf moet staan 

-Hé poepeke, kom eens hier!!! 

-Ik ga nooit meer mee op kamp. 

-Ik ken meisjes met echte borsten, 

maar je kan er nog niet van drinken. 

-Ik zou willen dat de leiding mee overging. 

-Ik ga volgend jaar weer mee op kamp. 

De schat 

  

Er was eens een kasteel, het kasteel hete Burg-Reuland. 
Er woonde natuurlijk een ridder. Hij woonde daar met zijn 
vrouw. Er was ook een slechte ridder. 1167 en dan flitsen we 

door de ruimte en komen we op kamp in Amel aan. En we 

gingen naar de schat zoeken. En we gingen naar de schat 

zoeken en we gingen eerst uitrusten en toen vond Vyshal een 

fles en weet je wat ? Er zat een boekje in. Vyshal riep:”’ Ik heb 
een fles gevonden met een briefje in.”’ Wat is dat? Weet je wat, 

we bellen Jommeke, zegt Tom. Tuutuutuuuuut, “Hallo, hier 

met Jommeke, Ha de kapoenen van Ravels.’’Wij hebben een 
schatkaart gevonden, en wij weten niet water op staat. Weet jij 

misschien wat erop staat? *“ ““Natuurlijk, kom maar!!’’ En we 
gingen met de kapoenen naar Jommeke. RRRRRRing..… Hallo, 
kom binnen! Mag ik aub de kaart eens zien? Maar, dat is een 

““Y” We gaan naar de professor. 

Ding dong. Ha de telefoon. Euh ik bedoel de ijskast. Ach 
nee, de voordeur. “Hallo Jommeke, zijn dat de engeltjes van 
Jezus Kristus? ““ “Natuurlijk niet, professor, dat zijn de 
  

 



Kapoenen 
  

  

  
kapoenen van Ravels en zij hebben een schatkaart gevonden.” 
““ Mag ik eens zien? Maar dat is een winkelbriefje! euh ik 

bedoel, dat is een schatkaart, waar hebben jullie die gevonden?” 

““ Vyshal heeft die gevonden’’, zo ging het toen verder. Later 
op de dag vertrokken ze met de vliegende bol terug naar Amel. 
Na dit bijzonder avontuur zijn we nog in de sauna geweest met 

de professor en met Jommeke. 
Eind goed. Al goed!!! 

Maurits Wouters 

Kort interview met Bart Van Hees: 

  

Frank: Goeiemiddag Bart, zeg eens: hoe vond je het kamp? 

Bart: Goed! 

Frank: Wat vond je dan zo goed aan het kamp? 

Bart:Dat we eten kregen en dat we spelletjes deden. 

Frank: Welke spelletjes vond je zoal plezant? 

Bart: Voetbal vond ik wel leuk. 

Frank: En wat vond je van de schat die we gevonden hadden? 

Bart: Dat vond ik ook wel leuk. 

Frank: Wat hebben jullie op het kampvuur gedaan met de kapoenen? 

Bart: Toen hebben wij liedjes gezongen en een toneeltje gespeeld met 

Jommeke. 

Frank: Weet jij nog dat wij die tochten gedaan hebben? Wat vond je 

daarvan? 

Bart: Dat vond ik plezant, maar het was wel ver stappen! 

Frank: Was je niet bang om tussen al die bergen bosmieren te lopen en 

over de prikkeldraad te kruipen? 

Bart: Nee. 

Frank: En heb je veel op straf moeten staan? 

Bart: Nee. 

Frank: Ook geen klein beetje? 

Bart: … Ja. 

Frank: En waarom moest je dan op straf? 

Bart: Die lijst is op aanvraag te verkrijgen (grapje) 

  

 



  

  

   
Kapoenen 

  

  

    Kapoenenagenda: 
  

  

4 sept: Pieremarkt (Kom eens een kijkje nemen op onze 

knotsgekke stand) 

11 sept: Startvergadering (De kapoenen van vorig jaar blijven nog 

1 keer kapoen) 

18 sept: Overgang 

Info voor nieuwe leden! !!! 

  

Kom gerust eens een keertje kijken op de Scouts. Kijken 
kan geen kwaad en waarschijnlijk ishet nog plezant ook. Vraag 

maar eens aan een van je vriendjes. Er is er vast wel eentje die 

bij de scouts zit. 

Wij doen vergadering zondagnamiddag van 14u tot 17u. 

Meer info krijg je bij de kapoenenleiding: 

Benny Adriaenssens, 

Kristof Van Nooten, 

Bert Van Haeren, 

  

  

      
      

“Ofwel zitten ze in Turkije 

ofwel zitten ze achter hun 

bureau, maas schrijven voor de 

Klepper kunnen ze niet II!” 

  

 



  

  

   
  

        Kampverhalen 
kkk kkk kk 

  

Het was maandag 23 juli en we vertrokken op kamp. Om 
half negen vertrokken we normaal, maar het werd 9 uur. Toen 

we in Amel aankwamen en onze veldbedden en luchtma- 

trassen hadden opgesteld was het etenstijd. We aten ons 

lunchpakketop. In de namiddag gingen we de streek verkennen. 
‘s Avonds knutselde we nog iets en daarna moesten we naar 
bed. De volgende morgen was er een mis in het lokaal 
georganiseerd door de leiders. Daarna knutselde we verder aan 

onze Romeinse uniformen. ‘s Namiddags gingen we naar het 

meer van Bütgenbach. Na het avondeten speelden we honkbal. 
Voor derest deden we een dagtocht naar Robertville en nog een 

andere dagtocht. We speelden nog stratego en we maakten ook 

een dauwtrip. We hadden ook een sportdag gehouden waar we 
een middailon voor onze inzet kregen. De fotozoektocht die 

we deden was niet moeilijk. Op een avond deden we een 
fakkeltocht in onze Romeinse kleren. Die kleren bestonden uit 

een zelfgemaakt schild en een zelfgemaakte helm, een houten 

zwaard en een wit laken dat we hadden rondgeqwonden. Het 
was gewoonweg een kei tof en plezant kamp. Het was mijn 

eerste , maar zeker niet mijn laatste kamp. 
Chris Severijns 

23 juli stonden we allemaal paraat op het kerkplein. De 

valiezen werden in de slaapplaats gezet en het veldbed werd 

eveneens opgesteld. Daarna hebben we lekker gegeten van 
onze eigen boterhammen. Na heteten gingen we naar een klein 

beekje kijken en het was niet zo ver. “s Avonds hadden we onze 

Romeinse kleren afgemaakt. Zondagmiddag gingen we 

zwemmen. We waren ook van de wipplank gesprongen. 
Dinsdag gingen we op dagtocht naar Robertville. “s Namiddags 

kwamen ze ons eten geven want we hadden reuze honger. Toen 
  

 



  

vveipen 
             

mochten we van de leiders dichtbij de stuwdam kijken. We 
hadden geen zwemegrief bij, dus gingen we maar in ons 

onderbroekje. ‘s Woensdags hadden we een sportnamiddag. 
Nu ga ik stoppen want we gaan pleinspelen doen. 

Maarten Van Himbergen 

We zijn heel veel gaan wandelen. We krijgen hier lekker 
eten. We zijn twee keer gaan zwemmen in Bütgenbach en ook 

ergens anders in ons onderbroek. De eerste dagtocht naar 

Robertville was heel ver, zelfs meer dan 25 km. Het eten werd 

die dag door het kookpersoneel gebracht. We zijn daar ook 

naar een kasteel gaan kijken. Daar was ook een heel diepe valij. 

Om vier uur kregen we een vieruurtje en toen was mijn drinken 
ook al op. Die dagtocht was echt ver en we waren dan ook 
allemaal heel moe. Daarom moesten we vroeg gaan slapen. 
Elke morgen aten we brood. Zaterdag was de laatste avond en 

het was dan kampvuur. | 
Wouter Ibens 

Hier op kamp in Amel is het plezant. We hebben al drie 
grote wandelingen gemaakt en de grootste was zelfs 25 km. 

wandelen. De tweede tocht was 15 km. en derde was 12 km. 
De langste dagtocht was naar het kasteel ““Reinhardstein”’. 

We gingen door het bos en de natuur, er was een heel mooi 

beekje en er was ook een mooi watervalletje. Toen gingen we 

terug naar huis. ledereen was doodmoe. we sliepen vlug in. 
Okk hebben we een fakkeltocht gemaakt. Ginder heeft King 
Loui een verhaaltje verteld. We hebben nog heel veel gedaan 

maaâr ik ga nu stoppen. 
Stijn Verheyen 

  

 



  

  

     
  

Wie Wordt de nieuwe Akela?       
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Jongverkenners 
  

  

15 
      

Strandrel 

Donderdag 27 juli te Butchenbach. We lagen rustig op het 

strand toen een manneke met een hele dikke buik rel zocht. 
Heel onze groep tegen 1 manneke. Hij had een duikbril die één 

van onze scoutsen in het water smeet. Een meisje wou die gaan 
halen maar ze kreeg een mot op haar gezicht, maar ze motte 

koelbloedig terug. Mario, dat gastje dat rel zocht, ging naar het 

water. Iedereen volgde hem en er begon een gevecht in het 
water, ze duwden elkaar onder water en klopten op elkaar. 
Iedereen had zijn goesting: wij amuseerden ons wel en de Flip 

kon zijn fotoreportage maken (wat hij ook gedaan heeft). Al bij 

al hadden we toch nog een plezante dag. 
Van ons sterreportageteam ter plaatse, gebroeders Van Loon 

De vos en de kip 
(niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar) 

Het was een stralende dag. Dejvk’ers waren op tweedaagse 

en de kippen genoten van de rust (zoals ook de leiding deed). 

Maar verdorie… die onwetende, bijna hersenloze en alleen 
maar aan voedsel denkende kippen konden niet tot de conclusie 
komen dat er een vos op hen zatte loeren. Allée... toch op Bert, 
de bruine kip. Even later had de vos Bert te pakken. Hij begon 
te bijten net alsof hij bezeten was door de duivel. Toen hij Bert 

verslonden had en zijn honger nog niet gestild was, wilde hij 
Bertje opeten, maar die was nergens te bespeuren. Bertje bleef 

nog dagenlang zwerven bij het stoffelijk overschot van zijn 

vriend, afwachtend tot het kampvuur waar hij geslacht zal 

worden door enkele jvk’ers. 
Thomas V‚N. 
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Het griezelige meer in Bûtgenbach'!!! 

Ik was op de wipplank en opeens kwamen Ruben en Filip 
op mij af en zeiden dat ze naar de overkant gingen zwemmen 
en terug. Dus ik ging mee, een spannend avontuur tegemoet. Ik 

was helemaal niet bang en zwom Filip en Ruben achterna. 
PLOTSELING... stond er een monster voor mij, juist hetzelfde 

monster waar de King het over had tijdens het verhaal dat hij 
‘s avonds had verteld. Het angstaanjagende monster had heel 

het meer vol bloed gedaan en storte zich op mij af, Filip en 

Ruben zwommen gewoon verder. Opeens zag ik boven mij 

Superman aankomen. Ik ben de beste vriend van Superman 
want ik ben namelijk zelf de zoon van Superman! Dus Super- 

man kwam eraan en pakte het monster en zwierde het naar de 

hel! Toen gaf Superman mij een hele snelle moter waarmee ik 

weer terug bij de Filip en de Ruben kon zwemmen en zo die 

hele lange afstand heb kunnen volhouden!!! 
Geert Bauweraerts 

Korte indruk van anonieme jvk‘“De eerste dag’ 
Het was een echte hel. Toen we om 12.30 uit de trein 

stapten begon de tocht. De zon brandde werkelijk. Met onze 
zware rugzakken trokken we naar Amel. Om 3 uur zei Filtp dat 

we nog 3 uren moesten stappen. Het werden er meer dan 9. 
Toen we aan de kampplek aarikwamen was iedereen blij. We 

hebben in het Welpenlokaal geslapen. 

Het kapoenen-piratenschip. 
De kapoenen worden steeds wreder. Gisteren zwommen 

ze nog en nu schieten ze elkaar af. De schuld van de T.V. denkt 

ul Nee hoor, de schuld van de leiding. Ze lopen achter die 
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kapoenen, leggen ze neer en leren ze iemand door de kop 

schieten. Die schuldige leiding bestaat uit Frank V.D., Kristof 
V.N. en Benny A... U kunt altijd een klacht neerleggen bij Staf 

S. (ik verzeker u dat ze eruit vliegen). Ik zal nu maar stoppen 
want anders wordt de kapoenenleiding boos. 

De gebroeders Van Loon. 

Gierigheid 
ledereen dacht dat de Hollanders gierig waren, maar wij 

hebben hier toch wel ander ervaringen opgedaan. Want toen 

we op tweedaagse gingen en om een slaapplek vroegen, 

vroegen de Duitstaligen hier al direct naar geld en hebben we 
met heel veel geluk toch nog een gratis slaapplek gevonden in 

een of ander vies garageke. Dus moet men de mop veranderen 
van “hoe krijgt men twintig Hollanders in een klein buske”’ in 

‘“‘hoe vangt men twintig Duitsers in een buske?”’ 
Toon & Gert 

De wespenplaag 
Ik raad iedereen aan om geen gelei te eten in Amel. Ook 

maar één boterham met gelei en je hebt drie wespen om je heen. 
Je moet niet vragen hoe het is met 19 man met wat potten gelei 
op tafel. Het 1s een echte ravage. Ga nooit naar Amel om gelei 

te eten of je staat vol met wespenbeten. Uitkijken dus! 
De gebroeders Van Loon. 
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De teenkaas van de King. 
Het is ongelooflijk hoe deze kaas kan stinken 

hij is erger dan alle Franse kazen. 
Al wast hij zijn tenen nog zo lang 
toch plakken z’n sokken tegen het behang. 

Kom niet dicht in zijn buurt 
want het is de stank die heel lang duurt. 

Daarom draagt hij nu geen sokken 

toch stinken ze als de pokken. 
Over 4 dagen zijn we er vanaf 
en zijn we van de stank af. 
Nu zijn er problemen 
en stinken niet zijn tenen 

maar ook z’n benen. 
Stukje proza van Gert & Toon. 

De geweldige douche! 
Gisterenavond is op het kampterrein van de jvk’ers in 

Schoppen, een deelgemeente van Amel, een geweldige douche 
genomen (door de jvk’ers natuurlijk). Het koude water stroomde 

over de lichamen van enkele koudleidende jvk’ers. Bij 

sommigen was het zelfs zo koud dat ze begonnen te gieren! Na 
de douche droogden we ons snel af en gingen we gezellig rond 

het vuur zitten en praatten nog wat met elkaar en uiteindelijk 
kroop iedereen in zijn slaapzak of onder zijn deken en knorren 
was de BOODSCHAP. 

Jef en Tom 
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      De leiding. 
Filip: Hij heeft een zeer goed kärakter maar soms is hij te 

opvliegend. Meestal heeft hij wel gelijk. 
Dirk of King: Hij kan goed griezelverhalen vertellen en 

tapt heel goed moppen. Hij is een zeer 

goede takleider. Wordt Dirk kwaad, heeft 

hij altijd gelijk. | 
Ruben: Het is een apart type maar heeft een goede wil. 

| Hij zal nooit niet zo kwaad worden als de andere 

leiders. 
Tom: Hij is een heel goede en bekwame leider. Wij hopen 

dat Tom ooit hoofdleider wordt. 
Jurgen en Wouter 

Nog een stukje proza: 
het kieken van de ruub is een heel stom kieken 
het laat zijn eigen opeten en dat is stom 

en nu is er nog een kieken en dat is heel stom 

want wij mogen die niet poffen 

dus doei 
D.v.D. 

Monokini’s 
De mening van X over monokini’s aan het meer: Ik vindt 

het stom dat ik er niet aan mag komen en die andere jongens 
zitten er altijd maar voor. Maar ik vond het wel leuk aan een 

waterfiets te hangen van zeer mooie meisjes. | 
En nu de mening van Q: Ik vind het zeer tof want die grote 

borsten zijn zo mooi. En ik vond het ook leuk om onder te 
duiken en onder een meisje boven te komen. Ik ging altijd bij 

die Jongens waar X het over had. Die monokini ’s zijn zeer leuk. 
Naamloos. 
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    De kipkiiler. 
De persoon Ruben Swannet bracht in het begin van het 

kamp twee kippen mee: Bert en Bertje. Bert blijkt gekidnapt te 

zijn. Na een grondig onderzoek hebben ze de kidnapper 
gevonden: Vos Lekkerkippetje. Doch hij weigert nogte spreken. 

Vandaag hebben ze ondervonden dat Bert dood is. Dominique 
van Dijk blijkt onschuldig te zijn, hij had nochthans met een 

bijl achter Bertje gezeten. De onschuldige is vrijgelaten en zit 

al terug bij ons in Amel. 

  

De gebroeders Van Loon. 

De val van Nathan 
Toen op een dag enkele brave jvk'ers zich amuseerden 

met volleybal, gebeurde er een tragisch ongeval. Niemand 
dacht er toen aan dat zoiets vreselijks zou gebeuren. Toen de 

bal naar Nathan kwam ging hij ten val omdat hij tegen Ruben, 
zijn allerliefste broer liep. Hij begon te gillen van pijn. Hij werd 

weggevoerd en ondertussen werd er al geroddeld dat zijn knie 
open lag en dat hij genaaid moest worden. Dat was allemaal 

LARIE en APEKOOL. Hij moest Foto’s laten nemen en ging 

naar huis… en leefde nog lang en gelukkig. 
Thomas 

De sauna 
Een sauna bestaat uit een vierpikkel die op een groot stuk 

plastiek wordt gezet. Daarna hangt men grote stukken plastiek 

over de vierpikkel die men vervolgens met lange stukken jut 

omwenteld. 

De warmte otstaat door water over de stenen te gieten 

„waardoor er stoom ontstaat en de temperatuur oploopt zodat 

men begint te zweten. 
Marc L. 
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„ Westartten ons kamp met een geslaagde bus-en vliegtuig- 

reis. Zodat we tijdig en wel in ons heem, Joyce, te Glengarriff 
aankwamen. Gedurende ons kamp maakten we verscheidene 

dagtochten. Vooreerst de beklimming van de Knockboy, een 

prachtige, vermoeiende tocht naar de top van de hoogste berg 
in omstreken (n.v.d.r.: jawel oude garde, hoger dan de Hungry 

Hill). Vervolgens een mooie wandeling naar Barley Lake. En 

tenslotte de beklimming van de Sugarloaf Mountain, een berg 
met een top met prachtig uitzicht op Glengarriff en omstreken. 

We hebben ook twee visavontuurtjes ondernomen. De eerste 
keer met een schrale vangst en een aantal zieken. De tweede 
keer met een nog schralere vangst maar gelukkig minder 

zieken. Op de dagen zonder al te veel zonneschijn (de uitzonde- 

ring dit jaar) hebben we met de bus enkele dorpjes en stadjes 
bezocht: Kenmare, Killarney, Castletownbere, Allihies.… Ook 

hebben we ter plaatse fietsen gehuurd om zo Bantry te bezoeken 

en een plaatselijke pub aan te doen. Vanuit ons heem hadden 

we uitzicht op Garnisch Island dat we per boot met een 
bezoekje vereerden. Een prachtig eiland met prachtige tuinen 
en gebouwtjes, omringd met water waar zeehonden in leven en 

waarin we natuurlijk een frisse duik hebben genomen. 

Onvergetelijk zijn natuurlijk ook de gezellige avonden, in de 
pub of in ons heem. De laatste dag, na wat gekuis en geschrob, 

zijn we dan terug in de bus gestapt om tegen 3u30 terug in 

Ravels te zijn. Voldaan van een gezellig en geslaagd 

lerlandkamp. 
Hendrik Hendriks. 

  

 



  

Verkenners    

  

  

    FOOD AND DRINK IN IRELAN 
kkk Ark rk 

      

Ik moet hier nu een artikel schrijven over het eten en 

drinken op kamp. Eén ding kan ik met alle zekerheid zeggen: 
het was goed, lekker en buitenmaats heerlijk om na een hele 
dag zwoegen en zweten een heerlijke halfgare patat binnen te 

werken met een pikante pepersausen een overweldigende brok 
vlees. De pepersaus werd natuurlijk later op de avond geblust 

in de Blue Loo. Ik zal nog even doordraven over het eten… 

Het ontbijt: wordt door sommigen niet goed herinnerd en 
door anderen slechts als een mokkige bedoening. 

Het middagmaal: speelde zich meestal af aan de voet van 
een berg of op een verlaten stuk grond. We namen altijd onze 
picknick mee en meestal was er niet genoeg water. 

Het avondeten: na een vermoeiende beklimming of een 

dagtocht in een maaglatingsbus (= bus waarin de “maagde- 
lijke’ inhoud spontaan naar boven komt en ook de kortste weg 

naar buiten kiest; het heeft niet alleen als voordeel dat de maag 

gezuiverd is, maar het heeft ook een verrukkelijke nasmaak, 
zeker bij het herkauwen van een stuk worst dat men u twee 

dagen geleden heeft geserveerd) stond ons altijd een verrukkelijk 

maal te wachten, bereid door en onder toezicht van de chef- 

meesterkok himself Patrick Verstraeten. 

Dan het drinken… Na een dag zwoegen en zweten en na 

het avondeten te hebben verorberd, ondernamen we soms met 

z’'nallen de afdaling naar het kleurrijke stadje Glen garriff waar 

we onze dorst laafden in een nog kleurrijkere pub, de Blue Loo. 

Aan die pub heeft menig verkenner zijn hart verloren. Men 
heeft ook geprobeerd een verkennerhart (H.H) te veroveren, 

maar zelfs voor twee ‘pints’ ging onze vriend niet door de 

knieën. Het was in de pub ook gebruikelijk dat er bijna iedere 

avond een dorpszanger kwam, en via die weg heeft Seppe Van 
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Gils zijn doorbraak naar de showbussines proberen te forceren. 
De eerste keer lukte het vrij goed, de tweede keer slaagde hij 
er om een duistere reden minder goed in gitaar en zang op 
elkaar af te stemmen. Hij is daarom met zijn trouwe partner Jef 

Van Gils een heel andere richting opgegaan. Ze hebben samen. 

een bedrijf opgestart: B.V.B.A. Van Gils & Van Gils, 
Braakwerken (specialiteit: galbeton en brokstenen). 

Voor meer inlichtingen: vraag naar manager Warre... 
Hans Vercauter. 

OVER THE HILLS AND FAR AWAY 
KIRIRRRRRKAKIRIKRAKK KAKI K RAAKA KAKKK 

Mij werd gevraagd om een artikel te schrijven over de 3 

dagtochten. Dit zou wel eens enkele bladzijden lang kunnen 
zijn want deze tochten (vooral de beklimmingen) mogen toch 
wel totde uitschieters van een prachtig kamp gerekend worden. 
Op de tweede kampdag, woensdag 13 juli, stond de 800 meter 
hoge Knockboy op het programma. Achthonderd meter lijkt 
slechts een klein ongemakje te zijn, maar dat was buiten de 

zware tocht die eraan vooraf ging en het feit dat het van 
praktisch 0 meter tot de 800 meter ging (niet zoals in de 
Ardennen dus) gerekend. Vroeg opstaan, zo begint de dag, 

gevolgd door het ontbijt en het klaarmaken voor de tocht. “s 

Morgens was iedereen vol goede moed maar na enkele uren 
wandelen door drassige weiden, klimmen over bergen en 
heuvels en gedaster alom daalde de. goesting bij sommigen 

zienderogen. Op dat ogenblik kregen enkelen al last van zware: 
voeten, zonder zelfs de Knockboy gezien te hebben. Dit getuigt 

zeer zeker dat het echt wel een vermoeiend terrein was. Een 

positief gegeven was wel dat het weer bijzonder gunstig was en 
ook dat het plezant was. Rond 13u werden onze boterhammen 
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en visjes uit blik verorberd waarna de tocht richting Knockboy, 
of waar we dachten dat hij was, werd hervat. Na enkele 

ogenblikken stonden we aan de voet van de berg. Jef (hip hoi) 
en Hendrik bereikten voor Seppe, Geert en Wouter de top; de 

rest werd opgehouden door het wachten op Danny, die samen 
met Arwen en Sven de beklimming uiteindelijk nietaandurfden. 
Maar wat bleek toen de vijf eerstgenoemden de top bereikten? 

Dit was de Knockboy niet. Zij zagen verderop een nog stukken 
hogere berg, en dat was ‘m! De tocht werd hervat. Wouter 

stopte om te rusten en sloot aan bij de groep terwijl de andere 

vier doorzetten. Elke keer dat men dacht de top bereikt te 
hebben zag men dat het nog een heel stuk was. Seppe Van Gils 
(van de toen nog niet opgerichte “B. V.B.A. Braakwerken Van 

Gils & Van Gils’) heeft zelfs nog een stuk op handenen voeten 

afgelegd: aan doorzettingsvermogen was er geen gebrek. Jef, 

met twee meter voorsprong op Hendrik, bereikte als eerste de 

top. Weldra kwamen ook Seppe en Geert aan. De kick en het 

uitzicht waren overweldigend prachtig. Een kwartiertje later 

kwam ook de groep boven aan. Sven, Arwen en Danny weten 
niet wat ze gemist hebben! Nog even nagenieten van het 

bevredigende gevoel en de terugweg werd, met een goed 

gevoel en zware voeten, aangevat. Dit keer volgden we voor 

een groot stuk de weg die ons in een dikke drie uur in ons 

verblijf deed aanbêlanden. Een paar verschrompelde voeten en 

een prachtige dag waren de resultaten van onze inspanning, 

Een andere tocht, dit keer niet zo zwaar, was die naar Barley 

Lake. Dat was de gehele tijd over de weg, bij de heenreis vooral 

stijgend, bij de terugreis vooral dalend. Dit was een gezllig 
wandelingetje. Seppe kwam als eerste aan en gaf bovendien 

een rasecht voorbeeld van skinnydippen (= in je blootje in een 

koud meer sprtingen) op de koop toe weg. We hebben ervan 
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genoten! Aan het meer, midden in de bergen gelegen, aten we. 
De terugweg verliep even vlotjes. Ik herhaal het: het was een 
wandeling wan een vijftal uren die lang niet het zwaarteniveau 
van de Knockboy bereikte. Maar ‘“t was plezant en we hadden 
nog voldoende tijd om iets te drinken in de pub. Nog een dikke 
proficiat voor Arwen die met maarliefst een anderhalf uur 
voorsprong op derest ons heem bereikte. Goed gedaan jongen! 

Ook nog even vermelden dat Danny de weg kwijt was en dus 
teleurgesteld huiswaarts keerde. Maandag 18 juli, twee dagen 
na de tocht naar Barley Lake, gingen we de Sugarloaf Mountain 

beklimmen. ‘s Morgens zat de zin er niet echt in, behalve bij 
‘Braakwerken Van Gils & Van Gils’. Toch vertrokken we. 
Gelukkig, zo bleek achteraf, want het was de moeite waard. De 

heenweg ging over wegen. In het begin een grote weg, naarmate 
de tocht vorderde meer en meer smalle bergwegeltjes. Na het 

eten trokken we door weiden naar boven. De Sugarloaf was 

niet zo zwaar en zo hoog als de Knockboy, maar wel een stuk 
stijler. Op dat moment waren Jean-Philip en Arwen al verloren 
gelopen. Zonder ook maar enig doorzettingsvermogen te tonen 

(ze konden, als ze wilden, de top bereiken) keerden ze terug 

naar Glengarniff, waar ze vier uur voor de groep aankwamen. 

Schande! Ondertussen had Tom, vlak voor Jef (wederom hip 

hoi) de top bereikt. Even later belandde ook de groep op de top. 

Het uitzicht was fantastisch! Langs een zeer steile rotswand 
klauterden we naar beneden waar we na dasteren door drassige 

rietvelden (Danny was amper zichtbaar) ongeveer alle mogelijke 
terreinen doorkruist hadden. Nog even afzien in velden en later 
op wegen, waar we alles uitprobeerden om toch maar een lift 

te krijgen, en we belandden tevreden in ons huisje. Het was 

goed geweest!!! 

  

Jef Van Gils. 
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KUKKELSTOTEN         
*Bert Hendrickx had al 36 foto’s getrokken en kwam toen tot de conclusie 

dat er geen filmpje in zijn toestel zat. Excuus: ‘Onze vader dacht dat er nog 

een in zat’. Op die manier zijn er veel prachtige foto’s verloren gegaan van 

Sugarloaf, Knockboy,.…en gelukkig ook van Barley Lake (zonder 

kommentaar). 

*Toen er voor Danny Van De Pol een auto stopte toen hij aan het liften 

was,vroeg hij in plat Ravels: “Kunne we mej rije?”. En op een beleefd 

‘Pardon’ van de bestuurder antwoordde hij in zijn beste Engels: ‘Drive, 

drive’. Zijn woordenschat ging inderdaad niet verder dan “hébabe’ en “show 

me your tits’ en, naar het einde van het kamp toe, ‘can we get a lift?’ 

*Hendrik Hendriks ging iets bestellen toen plotseling een vrouw van over de 

40 (die “iets’ te veel gedronken had) rond zijn nek vloog en vroeg: “Do vou 

wanna go to bed with me?’. Toen onze Hendrik het aanbod afwees, vroeg 
ze of hij het wel wou doen als hij er “two pints’ bijkreeg. Hendrik zei dan maar 

vlug dat “1 don’t understand you’ … 

*Arwen Swannet heeft geen enkele serieuze bergtop bereikt. 

*Hans Vercauter is de laatste dag nog van de trap gevallen. 

*Jan Van Den Borne hing om onverklaarbare redenen plots poedelnaakt aan 

diezelfde trap te bengelen. Vandaar overigens de naam “Jantje Sex’, naast 

‘Jantje Kak’, ‘Jantje Chap’, … 

*Danny bereikte Barley Lake niet. Spijtig voor hem, maar ook voor ons want 

hij had brood bij; we moesten met een hongerige maag terugkeren. Grrr! 

“Toen iemand van de leiding naar Guy (die op een spelcomputer-aan het 

autorijden was) riep dat het meisje naast hem ook eens wou rijden, 
antwoordde droge Guy dat “hij “m er juist ingestoken had’, het muntstuk 

welteverstaan… 

*We zijn twee keer gaan vissen. De eerste keer vingen we slechts 14 vissen, 

de tweede keer 2! ° 

*Danny Van De Pol had zijn handbagage op het vliegveld verloren, maar 

gelukkig voor hem hadden demensen van JEKA het de volgende dag al terug 

bij. 

Seppe Van Gils. 
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Woensdag 13 juli, naast een circus staan er enkele 

popelende jins en jin-ouders op het Ravelse kerkplein. Deze 

jins en jin-ouders staan klaar om te vertrekken naar het station 

van Turnhout, ze laten het circus voor wat het is. Het station 

is de afspraakplaats met de bus van JEKA die de jins naar 

Hongarije zal voeren. Na een half uurtje wachten arriveert de 
bus; een dubbeldekker met van onder een salon en boven een 

bende giechelende chiro-meisjes uit Essen. De jins, leiding, 

Staf en Griet nemen het salon (de hele onder verdieping) in hun 

bezit. Deze trip kan niet meer mis. De reis islang. Om 16 uur 
in Turnhout vertrekken en even na 14 uur de volgende dag aan 
ons heem (= huurhuis voor jongerengroepen) in Visegrad 
aankomen. Gelukkig werd deze 22 uur lang rit gebroken door 
enkele pisstops langs de snelweg en een paar leuke films 

waaronder ‘De Kleine Zeemeermin’. 

Wat doe je als je op een kampplaats aankomt; juist, 
installeren en verkennen. federeen zoekt zijn bed, waar zijn de 

winkels, telefooncels, de post, drank- en eetgelegenheden, de 

Donau. Voor het eten nog eens vlug een tochtje langs het 
Donaustrand, om dan tot de conclusie komen dat je alleen nog 

verder kunt door het water en het dan nog doet ook. Na veel 

gedaster door het water met een modderige bodem, scherpe 

stenen en een vreemd geurtje konden we weer aan de vaste wal. 
Nog even tijd voor een blitsbezoek aan de stoere burcht die 

boven Visegrad uittorend. Natuurlijk niet langs de gewone 
officiele weg, die is veel te lang en veel te saai, maar recht tegen 

de steile berghelling omhoog. Na een serieuse klim die ons 

  
 



  

  

    

  

  
haverwege de burcht bracht kwamen we tot de vaststelling dat 
ons “BAZEKE’ Jan A. op z’n sloefen was. Maar allé we zijn 
dan toch heel boven geraakt en hebben de burcht dan ook gratis 

en voor niks kunnen bezichtigen. Op deze manier spaarden we 
bij nader inzien (= tijdens onze terugweg langs de kassa) 15 

BEF de man uit. Nie mis hè. Na een heerlijk avondmaal 

waarbij enkele het nodig vonden om, de paprika’s en cham- 

pignonen er uit te vissen en de afwas meer 1.5 uur te laten 
duren, zijn we nog even naar een lokaal café geweest waar we 

ons op een lokaal biertje trakteerden en ons kampprogramma 
op lokale omstandigheden aanpasten. 

De volgende dag: dagtocht. 9.00 ueinde ontbijt, pas twee 

uur later zijnde 11.00 u Hongaarse tijd (= Belgische tijd) 

konden we eindelijk vertrekken. De hoogste berg uit de 

omgeving zou ons slachtoffer worden. Na exact Luur en 15 

minuten geklommen te hebben kwamen we aan op de top. 
Maar wee oh wee, we hadden ons vergist. De top waarop wij 

zaten was niet de hoogste, die lag er achter. Verkenners zouden 

direct de hoogste top bestormen en die andere als aperitief 

bestempelen. Maar jins; nee hoor, die geven de pijp aan weet 

ik veel wie en willen gaan zwemmen. Zwemmen is natuurlijk 

ook leuk, maar dat kan je in het stadspark ook. Maar enfin, een 

termaalbadje ria een dagtochtje is natuurlijk ook niet slecht. 

Zaterdag : met bus bezoek aan Szentendre. Szentendre 

wordt in de brochures afgeschildert als het Montmartre van 

Hongarije. Het is inderdaad een leuk stadje met mooie huisjes, 

een werkelijk schilderachtige omgeving. Maar zoals overal 

moeten zulke plaatsjes toeristisch worden uitgemolken. 

Handelaars bezetten bijna heel het oude stadscentrum met hun 
  

     



  

Jins 
30   

      

winkeltjes en kraampjes. Ze verkopen bijna allemaal hetzelfde 
: nagemaaktetraditionele kleding, everzwijnevellen, gigantische 

potloden, lederen SM zwepen (ook te gebruiken bij lastige 
jongverkenners) en natuurlijk schaakborden. Van deze denk- 
spelletjes hebben we er samen 6 gekocht, aan een gemiddelde 
prijs van ongeveer 300 BEF per bord. 

Al bij al een leuk stadje maar toch een tegenvaller. 

Zondag : een daguitstapje met ‘bicyclettarusca’. Voor de 

niet Hongaars sprekende leek onder u een kleine vertaling. 

Bicycletta rusca betekent op zijn Moessies ‘russische fietsen. 

Inderdaad wij hebben ginder rondgetoerd op zulke fietsen. 
Stalen constructies met tractorbanden, geen verlichting zelfs 

geen fakkels, remmen van type trap-acteruit-en-we-zullen- 
wel-zien-of-we-kunnen-stoppen. De fietsen verhuurder had 
ons verboden om met deze fietsen de bergen in te trekken. 

Niemand van ons zou het in zijn hoofd halen om met zulke 

dingen te gaan mountainbiken. Maar toen we op de mooie 

asfaltwegen in de heuvels zaten kregen we door dat ook dit 

verboden terrein was met onze bicycletta rusca. Fietsekaders 
krakend in hun lassen, trapassen die het bijna begeven en 

torpedo remmen voor een afdaling tegen torpedosnelheid, om 

kortte zijn een spannende rit die al bij al toch goedis afgelopen. 

Voorde vier volgende dagen werden de rugzakken gepakt. 

De twee eerte dagen stond Boedapest op het programma : een 
hele mooie stad die vooral ‘“s avonds en ‘s nachts prachtig en 

gezellig is voor sommige ook “s middags : 20 HUF (Hongaars 

forint, 20 HUF = 7 BEF) voor het bezichtigen van erotische 
kunst gedurende een korte tijdspanne. Boedapesteen metropool 

langs de Donau. Met zijn waterburcht, citadel, balletje- 

  
 



  

  

  

      

balletje, kathedralen, 2 miljoen inwoners, Turkse baden, 

thermaal baden, winkelstraten en enorm prachtig vrouwelijk 
schoon dat zich laat bezichtigen op de terrasjes en pleinen. 

Met droefheid in sommigen hun hartjes en tot anderen 

hun opluchting verlieten we de avond van de tweede dag deze 
wereldstad en namen de trein naar het platte land. We stapten 
af in een station waar nergens in de buurt enig licht te bespeuren 
viel, dan maar de velden in om onze iglo-tentjes op te slagen en 

een gezellig kampvuurtje te maken. Sommigen vonden het 
niet nodig hun tent op te stellen. Zij wilden onder de blote 
hemel slapen met de plaatselijke insekten als knuffelbeestjes. 
Niet erg goed uitgeslapen werd er de volgende dag flink wat 
afgewandeld en gezongen (liedjes als : The final countdown, 

Annabel, Suzanne… passeerden onze hitlijsten). Na menig 

gras -, zonnebloem - en andere plantenvelden te hebben 
doorkruist, kwamen we aan een groot uitgegraven “meer” 

waar we van een vriendelijke ““polyglot-Duitser’’ een eigen 
vijver kregen toegewezen. 

De zwoele avond verleidde ons om een skinny-dipje te 

zetten. De sterren hemel was geweldig, het water zalig, de sfeer 

enorm, onze magen even tevoren heerlijk verwend. Met 

andere woorden : het ““It’s-good-to-be-a-god-gevoel”’ kwam 
toen in al haar glorie over ons. De volgende en tevens laatste 

dag van onze vierdaagse eigenden wij ons eveneens een stuk 

vijver toe. Enkelen maakte een verkennings tocht in de tot een 

nudistenkamp behorende wateren. Deze verkenningstocht 
werd vroeger dan gepland beëindigd. Met schaamteloze 

blikken op het aanwezige naakt waren de aanwezige nudisten 

niet blij. Vandaar de vervroegde aftocht. | 
In de late namiddag reisden we via Boedapest terug naar 

het bekend Visègrad waar Griet en Staf ons opwachtte met hun 
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o zo overheerlijke drapzooi. Omdat we nu zo gewoon waren 

aan de vrijheid van het tenten - en blote hemel - leven werd ook 
de zachtheid van het zand aan de Donau getest : het werd goed 

gekeurd om er te blijven slapen. De volgende dag werd een 

doe-nie(ts) dag waar ook weer lekker veel gezwommen werd 

in “die Schöne Blauwe Donau”. Ook nam de leiding de taak 

op zich om de leiding-in-spé te introduceren met het leven als 

leider : De verplichtingen, vergaderingen, weekends, 

voorbereidingen, geldaktiviteiten,het engagement… de hele 
waslijst. 

De laatste avond werd afgesloten met een kampvuur op 

het strand van bovenvernoemde rivier en een spelletje risk 
before sunrising. Laatste voormiddag : huis opkuisen (voor 

enkelen dan toch, de meeste vonden dat ze voldoende hadden 

geholpen toen ze hun eigen bagage hadden ingepakt en ze dan 

wel een spelletje schaak verdiend hadden, de idioten). Maar 

dan kwam het ergste 24 uur in een stomme bus, met zeker twee 
sterren minder en twee belachelijke chauffeurs meer dan de 
bus van de heenreis. Soit we zijn thuis geraakt na een best wel 

goed kamp. 
DM ism BvH 

Tekstje van den Dhondt 
  

De jins op kamp ? Amai nie zekers ! En verre weg ! 

Bescheiden op scoutsgebied ! 
Hongarije werd voor 10 dagen overrompeld door stoere 

Ravelse scouten. Eerst waren er discussies over verplaatsing. 

Stalen ros ? Ijzeren vogel ? Bus op stalen wielen? We hebben 

uiteindelijk toch maar voor een bus met rubberen banden 
  

  
 



  

  

    

  

  

gekozen, wat op de heenreis de juiste keuze leek. (leek 1s schijn 

en schijn bedriegt, bleek later) | 
Een heel salon voor ons en een ganse horde vrouwelijk 

chiro boven ons hoofd (die ons later nog een hoop last zouden 

bezorgen, overal waar wij een uitstap maakte, daar waren zij 

ook, tot vervelens toe), en een zalig tekenfilmpje : “De 

gekrompen zeekoe’’ of was het ** De kleine zeemeermin”’ dat 

ben ik kwijt. In iedergeval een * * * * * bus dus. 
Daar aangekomen stond de wereld voor ons open : bergen 

(\jes’) natuur, bergen(“jes), de Donau, bergen(“‘jes’), een heem 

De hele crew was trouwens aanwezig, ze bestond uit : 
Moes, Romboor, Jean Joke (lees:Engels voor grap), Dries 

Droes, Wesley Woman, Rob Rolo, Bert Dylan, Hein the 

Farmer, Christoffel Christoffels en daarbij gevoegd 1 Buster en 
1 Griet. Met deze bende hebben we de Hongaarse bergen met 
Bicycletta Rusca (lees:biesiekletta Roeska)(=copyrights MOES 

1994) veroverd, de zolen onder onze schoenen uit gelopen 

(tijdens het bergop duwen) en geremd (tijdens de afdalingen) 
of bijna toch, hè Wes. We hebben meren bezwommen, rivieren 

getrotseerd, de “verlaten velden” van Kiskunlachaza waren 

plots bewoond. Maar vooral de kroegen hadden te lijden onder 

onze aanwezigheid; gargons gingen zweten, tapkranen gingen 

slijtagen vertonen.(niet overdrijven hè) 

Kortom iets wat in de geschiedenisboeken der Hongaren 

geschreven en gedrukt zal staan, herschreven en herdrukt zal 
worden, evenals in de geesten der jins’94. Amen. 

  

 



  

  

    

  

  

P.S.: De terugreis was trouwens iets minder heilig gescheld, 
gevloek klonk binnensmonds (foei scouts) Een ster of drie 
werden hardhandig met schuurpapier vande bus weggeschuurd. 

Maar we kwamen toch thuis … 
CD (helemaal alleen) 

Mededeling 

Zoek je echt goeie foeriers en reisgenoten, vraag dan Staf Seurinck en 

Griet Hendrickx. 

Griet en Staf, hartelijk bedankt voor het lekkere eten, jullie toch harde 

werken, de goede wijn keuze, en voor jullie aanwezijn. 

Jins en Begeleiding 
Wim, Jan, Dries, Wesley, Rob, Bert, Christof, Dirk, Dirk 

vzw SCOUTing Ravels 
RARRAARAAKAAAAARAAAKA 

Onze V.Z.W. zal hervormd worden en een statutenwijziging ondergaan: 
naam, doel, leden en dagelijks bestuur worden gewijzigd. Een voorstel voor 

een nieuwe naam: ““V.Z.W. Scouting Ravels”. 

De Algemene vergadering zou dan voortaan bestaan uit de scouts- 

gidsenleiding, enkele pioniers en enkele comité-leden. Deze zullen de 

bevoegdhededn krijgen die haar worden toegekend door de V.Z.W .-wet. 

Er wordt ook een nieuw maatschappelijk doel voorgesteld, dat bestaat 

uit verschillende geledingen. Ten eerste: bevordering van de scouts- en 

gidsenwerking te Ravels. Ten tweede: beheer vande scouts- en gidsenlokalen. 

Het lokaalbeheer zou in handen komen van een verantwoordelijke en twee 

subverantwoordelijken. Deie ontvarigen en betalen de fakturen. De rest 

(saldo) wordt per lokaal terugbetaald aan betreffende groep. Ten derde: 
organisatie van financiële activiteiten. En ten vierde: geschillenbeslechting 

tussen scouts en gidsen. 

(nvdr: misschien is deze laatste wel de belangrijkste!) 
De volgende groepsraad (met een beperkt aantal vertegenwoordigers 

van de verschillende partijen) vindt plaats op 15 september a.s. in het 

scoutslokaal. 

Noot: Eén puntje werd alvast beslecht: het speelterrein voor het 

scoutslokaal is steeds voor de scouts, behalve als ze het niet nodig hebben!!! 
  
   



  

  

      
  

Morgen zondag 
KkkkkkAARAIkAH         

Het kampvuur in Amel stond in het teken van Morgen 
Zondag. Compleet met ““kiekekooi’’ en ““de luchtige matras”’ 
als respectievelijke vervangers voor de Vogelkoot en de Stoel 

werd het een kampvuur om niet meer zo snel te vergeten. De 
nieuwe trend om van het kampvuur iets spetterends te maken 

werd vorig jaar in Merkenveld al gezet met de “Grote meneer 

Kaktus’’-Show. 

Laat het geweten: De Ravelse Scouts kunnen er dan ook 

wat van. Het werd die laatste avond een wervelende show 

zonder ‘dode’ momenten (iets wat vroeger wel eens durfde 

voorkomen). Nu we zelfs ons eigen huisorkest bijhadden, nl. 
Eddy Beckers en de Los Mexicanos (lees: de 

kapoenenleiding)(zie ook: Fotosfeer) kon ook deze avond niet 

meer stùk. Moppentrommels werden afgevoerd en vervangen 
door bizarre toneeltjes waar telkens de volledige tak aan 

deelnam. Zoals daar zijn: Het prinsessenverhaal van de JVK’s 

of de schattentocht van de kapoenen en ook zéééker niet te 

vergeten de tijdloze Romeinse modeshow van de welpen. 

Tussendoor kwam dan ook nog eens ons “Klein Stafke” 

zijn ding doen en de professionele boer (lees: afscheidsnemer) 

Whoosie Whoosekops (lees: Dirk Moesie) ons nog eens boeien 

meteen eigen versie van de klassieker ““Jef van de Capucienen’””’. 
Later nog kwam Vyshal zijn verhaal doen in de kiekekoot 

en luisterden we allen naar het wondermooie ““Moeder, ‘k zie 

u gêre’’ van ons huisorkest. Daarna nog een bedankwoordje 
naar allen die dit verdiend hadden en toen afgesloten met het 

avondlied en een potje pudding. Voilà, ge had ongelijk als ge 

d’r nie waart. 

Frank 

  

 



  

  

  

   
    
  

    

“poeder ‘kzie 

u gère” 

  

   
Ja 

Gisteren zaterdag 
kk kkk kkk kkk 

Als logisch gevolg van de Morgen Zondag-show, verscheen 
er uiteraard ook een Gisteren Zaterdag-krant waarvan hier nu 

een stukje volgt uit het hoofdstuk ““Klein Stafke” . 
““We zijn met de kapoenen welpen en jongverkululus of 

zoiets op kamp geweest in amel ligt in de buurt van burg- 

ruiland een klasteel staat daar hoog in de bergen alléz enkel de 
ruinen of zoiets en onze papa zegt dat daar vroeger ne ridder 
robrecht heeft gewoont (dt) met een mooie gemaal in en een 

grote schat die door ne slechte ridder excargot denk ik werd 

afgepakt en de nog ook die jonkmeisje gevermoord heeef die 
ridder was daar kwaad om en heeft zijne schat terug afgepakt 

en de kapoenen hebben die teruggevonden en dien andere zijne 

ne kop afgehakt van koppen hakken gesproken die jongverkulus 
wouwen bertje het kieken zijne kop afkappen omdat het op de 

matras van de tom had gekakt maar de ruben had dat niet graag 

want het was zijn kieken en het legt lekkere eieren van eien. 
gesproken die welpen zijn een stellletje vreetzwijnen zeg ‘t 1s 

misschien omdat ze zoveel op stap zijn geweest zijn ook de 

jongverkukulurelus hebben veel gestapt tot ze er bij neervielen 
in de soep van de jonkers en mai en ron en ja die jonkers die kan 
niet stoppen met moppen tappen en van da braakwerken zullen 

  
 



  

  

  

  

    

we maar zwijgen zeker den duits hier weet daar genoeg van 
maar de duits was ne goeie want hij hat geen schietgeweer en 
heeft houwd voor ons kampvuur gaan halen met zijne traktor 

om op te stoken op ons kampvuur want dat kamp is bijna 

gedaan en da moet dan altijd opgestookt worden volgens de 
moesie ja die met zijne vieze baar hij zou beter zijne baard 
afstoken zegt stafke “t is af” 

Het nieuwe uniform 
te Fe te Ie te Ae de Ke Ae de te Ie he le He de He He 

Mocht u het nog niet weten, vanaf 1 september wijzigt het 

scoutsuniform. Weg met die groene welpentrui, weg met het 

grijze verkenner-jin-leidershemd en weg met de bruine broek. 
Inderdaad, een drastische ommekeer in uniformland. 

Wat komt daarvoor in de plaats en waarom eigenlijk een 

nieuw uniform”? Na lang palaveren werd vorig jaar op nationaal 
niveau beslist om het uniform te wijzigen en terug te keren naar 

de oorspronkelijke scoutskleur: het groen. Niet enkel om deze 

reden werd er van uniform gewisseld. Het nieuwe uniform is 

unisex en is hetzelfde voor alle takken. Gevolg: je moet geen 

andere trui of hemd meer kopen wanneer je van tak wisselt en 

wanneer iets te klein wordt, heb je meer kans om het aan een 
andere scout verder te verkopen. Een groot financiëel voordeel, 

lijkt me. Men wou bovendien ook een modieuzer geheel 

creëren en daar zijn ze in geslaagd. Bovendien heeft de 

scoutsshop beloofd om alles in steviger materiaal te laten 

uitvoeren. 
Het nieuwe uniform voor het jaar 2000 gaat er als volgt 

uitzien: een groene jeansbroek, een beige hemd met nieuwe 
  

 



  

  

  

      
taktekens, de groepsdas, de welpenpet of scoutshoed en in een 

läter stadium ook nog een groene trui. Wat betreft het nieuwe 

hemd, dit valt best te vergelijken met het huidige JVK-hemd. 

De jongverkenners hoeven dus geen nieuw aan te schaffen. 
Voor de overige leden hebben we volgende regeling getroffen: 
gedurende de vergaderingen in de maand september kan u een 

hemd komen passen aan het lokaal en wij bezorgen u het hemd 
in oktober. Uw voordeel: umoet geen verplaatsing maken naar 
een scoutsshop en wij bieden u het hemd aan voor de prijs van 
1000 Bef i.p.v. de officiële verkoopprijs van 1095 Bef. De 
nieuwe scoutsbroek kopen we niet aan via een scoütsshop (te 

duur + nog niet voorradig). Wij hebben zelf een groene 
jeansbroek laten maken 1.s.m. Het Broekenhuis in Turnhout. 

Voor een nieuwe broek dient u dus zelf de verplaatsing naar 
Turnhout te maken. Kostprijs: 895 Bef voor de kindermaten, 

1095 Bef voor de volwassenmaten. Het adres: Het Broekenhuis, 

Paterstraat 61 te Turnhout. De blauw-gele groepsdas is nog 

steeds verkrijgbaar bij de familie Seurinck tegen 100 Bef. Voor 

de aankoop van welpenpetjes dient u kontakt op te nemen met 

de welpenleiding (er is een korting voorzien bij nieuwkoop). 

De scoutshoed is niet verplicht en enkel bedoelt voor leiding. 
Erkomen dit jaar ook nieuwe taktekens. Deze zijn tesamen met 

de andere tekens of lintjes gratis te verkrijgen tijdens de 
vergaderingen. Zo moet u uw oude hemd niet stuk knippen. 

Voor alle duidelijkheid nog eens de plaats van de tekens: het 

jaarkenteken op de rechter hemdzak, het groepslintje onder de 

schoudernaad van de rechtermouw (wijziging!!), het geel- 

groene scoutskenteken op de linker hemdzak, het takinsigne 

(nieuw!!) op de rechtermouw onder het groepslintje, het lintje 
België (vanaf verkenners) links boven de hemdzak en het 

internationale scoutsinsigne (vanaf verkenners, niet verplicht 

  

 



  

  

  

  

  

      
en zelf te betalen) op de linkermouw in het midden van de 

bovenarm. Andere tekens horen NIET thuis op het scouts- 
hemd. Voorlopig behouden wij nog de bordeau scoutstrui 
totdat de nieuwe scoutstrui in omloop komt (pas over twee 

jaar). 
Kapoenen dragen binnen onze groep GEEN uniform, 

enkel de groepsdas. Mogen wij iedereen vragen om met het 

nieuwe uniform in orde te zijn tegen 16 oktober! voor meer 

inlichtingen kan u steeds kontakt opnemen met de leiding. 
Staf 

Opmerking van een leider met tweede zit: 
tek hete te Ne te Ae Ke ee ee He te de te Ne A A Ae A ete Kee ke Ie He Ie A He de kh He 

‘““Ik heb bewust gekozen voor een tweede zit. Zo kan ik het in juni wat 

rustiger aan doen terwijl iedereen zit te studeren. Zo kan ik mij in alle 

rust voorbereiden op het kamp en in augustus, als het toch geen scouts 

is, kan ik beginnen te studeren, met als gevolg dat de werking er niet 
1? 

onder hoeft te lijden!! 

Kristof Van Nooten 

    

  

“Zullen z’n ouders ook blij | 

mee zijn!” 

 



  

Wist-je-dat… ?!     

  

  

      

sommige welpen bang zijn in het donker 

- -de Kapoenen en de Welpen op kamp ook gesaunad hebben 

-er een nieuwe onthaalfolder van onze groep uit is 
-de bouw van het gidsenlokaal niet meer echt vlot 

-de gidsen hopen om in de loop van januari intrek te kunnen 

nemen in hun nieuwe lokalen 

-de lokaalverhuur goed heeft opgebracht 

-saunaën een werkwoord is 

-we last hebben gehad met een chirogroep die meent alles te 
mogen doen (“s nachts lawaai maken, tegen ons lokaal 

pissen, tapinstallatie+vaten mee op kamp nemer. onze 

leiding uitmaken voor uitschot, …) 
-we dit natuurlijk niet tolereren 

-we nu weeral ne waarborg rijker zijn!!! 
-wij in Amel zo’n 24 broden en 60 kilo patatten verslonden 

(per dag) 
-Jef Jonkers 250 moppen per uur kan tappen 

-Eddy Beckers en de Los Mexicanos een nieuw begrip is in 

de Vlaamse showbizznizz 
-Eddy B. nu aan het studeren is voor z’n 2de zit 
-de Staf zich niet meer hoeft te profileren 

-dacht hij!!! (maar wij weten wel beter) 
-ha !! 

-ha !! …. ha!!! 
-dit een nieuw type lach is 

-wij iedereen willen bedanken die heeft meegewerkt aan het 

kamp 

-sommige leiders beter zijn in werken dan anderen die hier 
liever naar kijken 

-bijna iedereen weet over wie ik het heb 

  
 



  

  

      

Groepsleiding: 

Staf Seurinck, 

Dirk Moeskops, 

Kapoenenleiding; 

Benny Adriaenssens, 

Kristof Van Nooten, 

Bert Van Haeren, 

Welpenleiding: 

Wim De Kinderen, 

Christof Dhondt, 

Rob Hendrickx, 

Nick Heyns, 

Jongverkennerleiding: 
Dirk Adriaensen, 

Dirk Moeskops, 
Frank Van Dun, 

Jurgen Van Gorp, 

  

Verkennerleiding; 

Jan Seurinck, 

(ov)Ruben Swannet, 

(ov)Tom Van Den Borne, 
Ivan Verschueren, 

  

Jinleiding: 

Dirk Rombouts, 

Staf Seurinck, 

Lokaalverhuurder: 

Ward Seurinck, 
  

Groepscomité: 

Ludo en Loes VAn Dun-Guns (voorzitter), 

Joan en Leen Heyns-Luyckx (Gecretaris), 
Frank en Clara Aerts-Van Himbergen, 

Luc en Elly Hautera-Schillebeeckx, 

Guy en Mieke Hendrickx-Herijgers, 

Jef en Anita Jonkers-Van De Ven, 

Jef en May Van De Pol-Heyns, 
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    Scoutswijzer 
  

27/18 augustus: 

2/3 september: 

4 september 

8 september 

10 september : 

11 september : 

11 september : 

15 september : 

17 september : 

18 september : 

25 september : 

30 sept, 1/2 okt : 

  

Herfstontmoeting leiding 

stand Pierenmarkt opbouwen 
Pierenmarkt 

verg. werkgroep Bultrock 

werkdag a/h lokaal 

groepsraad 

startvergadering 
verg. vzw SCOUTing Ravels 

huwelijk Kris De Kinderen& Annick 

overgang 
foto-fiets-rally Gidsen 

planweekend leiding 

FOTOFINISH 

 


