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VOORWOORD 

De zomervakantie van 2020 zal er eentje worden om niet snel te vergeten, en dit wellicht om 

vele redenen, maar de belangrijkste is ongetwijfeld ons kamp. We hebben genoeg thuis 

gezeten achter onze schermen en in ons kot. We wisselen dit maar al te graag in voor 10 

dagen spelen, eten en slapen in de natuur! Al jaren ontstaan er op kamp herinneringen en 

vriendschappen voor het leven, en ook dit jaar zullen we er met onze leden, de leidingsploeg 

en een fantastische koksploeg een serieuze lap op geven. We trekken ook nu weer ver weg 

van het voor ons vertrouwde Herdersem en gaan samen de prachtige streek verkennen in en 

rond PORCHERESSE. 

Voor velen is het niet de eerste keer en dus weten jullie ook hoe leuk en anders de activiteiten 

gedurende deze 10 dagen zijn. Voor diegenen die voor het eerst eraan denken mee te gaan, 

niet twijfelen en gewoon doen! Vraag gerust eens rond en het zou ons verwonderen mochten 

jullie slechte ervaringen te horen krijgen. Niets zo leuk als spelen in de Ardeense bossen, 

ravotten op onze prachtige kampweide, ’s avonds leuke bosspelletjes spelen en zoveel meer... 

Dit kampboekje is ook een uitstekende kans voor een dankwoordje. Eerst en vooral bedankt 

aan alle leden, want zonder leden... geen jeugdbeweging. Een ander bedankje gaat uit naar de 

ouders van onze geweldige gasten, om hun zoon iedere keer opnieuw toe te vertrouwen aan 

de leiders en zo de KSA te doen slagen in zijn doel: de jeugd van Herdersem een 

onvergetelijke tijd bezorgen. 

Het kamp gaat door van 21 tot 30 juli. Dit jaar zal er echter geen bezoekdag plaatsvinden 

(daarover meer verder in het boekje).  

Bij deze nodigen we jullie graag uit om met ons de bus op te stappen op 21 juli. 

En wees maar zeker: we gaan er weer een goeie lap op geven! 

Vele groeten! 

De Leiding 
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KAMPADRES 

 

In een wereld van allerlei soorten multimedia is het contacteren van familie en vrienden niet 

heel moeilijk. Wij gaan echter op kamp zonder GSM, computers, fax… Daarom kunt u een 

techniek gebruiken die al sinds 1830 in België aanwezig is: De Post! Hieronder vindt u een 

voorbeeld van hoe uw kaartje er zal uit zien als u weinig tot geen inspiratie zou hebben.  

 

 

 

      

   

      

  

      

  

        

    

 

!! ENKEL IN GEVAL VAN UITERSTE NOOD !! 

KAN U TERECHT OP HET VOLGENDE NOODNUMMER 

+32 472/25 70 88 

(Hoofdleider Sean Dumon) 

  

KSA Herdersem 
Culot de Lahaut 67 
t.a.v ‘‘Naam kind + ban‘‘ 
6929 Daverdisse 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

 VERTREK 

Onze bus zal de jongste frigoboxtoeristen (JHN, KN, TJKN en JKN) oppikken bij het 

vertrek in Herdersem aan het jeugdhuis op dinsdag 21 juli 2020. Met het oog op een 

tijdig vertrek, vragen we jullie om 10h00 STIPT klaar te staan aan het JH en dit doen 

we IN UNIFORM (zo zien alle voorbijgangers hoe talrijk we wel niet zijn). De seiners 

zullen op zondag 19/07 al naar de kampweide rijden zodat ze onderweg hun beachbody 

kunnen klaarstomen op de Vlaamse en Waalse weilanden. 

 BEZOEKDAG 

Er werd ons opgedragen om sociaal contact met de buitenwereld te vermijden. Daarom 

gaan we dit jaar op kamp zonder bezoekdag.  

Dit jaar is het niet mogelijk om een kijkje te komen nemen op ons kamp en jullie 

oogappeltjes te bezoeken. Verdere info kunt u verder in dit boekje vinden. 

 TERUGKOMST 

Onze bus zal jullie oogappeltjes terugvoeren naar ons geliefde thuisdorp op donderdag 

30 juli 2020. Het uur van aankomst schatten we tussen 16h00 en 17h00 (afhankelijk 

van weer en verkeer). De leiding die meerijdt met de bus zal jullie via Facebook updaten 

wanneer jullie oogappeltjes er zullen zijn. Voor diegenen die onze facebookpagina niet 

volgen, er worden hier doorheen het jaar leuke foto’s en nuttige info op gepubliceerd. 

 UNIFORM 

Om geen leden te verliezen tussen de duinen en om het samenhorigheidsgevoel te 

versterken, hebben wij een speciale dresscode om dit kamp stijlvol door te brengen: Het 

enige, echte KSA-uniform! Elk lid hoort een hemd en bijhorend sjaaltje mee te hebben 

op kamp. Heb je deze al? Super! Heb je deze nog niet of is het gekrompen in de was? 

Geen probleem! Op 11 juli kunnen jullie terecht  bij onze twee uniformenmannen (Ward 

en Victor) en dit vanaf 14u. Zij zullen u met hun vakkundige kennis helpen het beste 

hemd voor uw kind te vinden. De prijzen kunt u vinden op onze website. 

  



  

KSA HERDERSEM   Porcheresse 2020 

5 

 KAMPPRIJS 

Voor 10 dagen eten, verzekering, slaapplaats, opperbest plezier en een mooie tijd betaalt 

u slechts € 160! Voor een tweede kind betaalt u € 150. Verdere groeps- en of “grote 

gezinnen” kortingen zijn er niet! Voor de aanhangers van de elektronische revolutie is er 

ook de mogelijkheid te betalen via bankoverschrijving (vóór 06/07), dit op volgend KSA 

rekeningnummer: BE12 0680 8522 1092 met vermelding van VOORNAAM, NAAM, 

BAN, KAMP 2020. Dit is belangrijk om de betaling correct te kunnen opvolgen. 

 MEDISCHE FICHE 

Bij de inschrijving zal de leiding de medische fiche met jullie overlopen om de fysieke 

gezondheid van onze strandgangers te bepalen. Kromme rug, platvoeten en angst voor 

kikkers zijn geen gegronde verzuimredenen. Voorzie dus allen 2 recente 

ziekenfondsklevertjes om bij dit formulier te voegen. Deze medische attesten zullen dan 

in de koffer van onze deskundige medic, Brian, belanden. 

Zeer Belangrijk: indien uw kind medicatie dient in te nemen tijdens kamp, dan laat je 

dit weten aan de desbetreffende leiding. Je stopt alle medicatie (voorzien van bijsluiter) 

in een genaammerkt zakje en je geeft dit mee bij het vertrek (of je dropt dit in de valies). 

In dat zakje stop je ook een briefje met daarop WAT, WANNEER en HOE dient 

ingenomen te worden. 

 ZIEKTEVERZEKERINGSKAART 

Deze steek je in het rechterborstzakje van het KSA-hemd zodat we deze tijdens het 

vertrek makkelijk kunnen ophalen en verzamelen. Deze worden gedurende het hele 

kamp gestockeerd in de medische archieven van onze medic. Indien je deze niet hebt, 

geef dan zeker de Kids-ID aan uw zoon mee. 
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 ZAKGELD 

De kampprijs dekt alle kosten die het kamp met zich meebrengt zoals eten, verzekering, 

plezier. Toch vragen we jullie nog wat extra zakgeld mee te geven voor de aankoop van 

kaartjes en postzegels en een frisdrankje tijdens de platte rust. Vraag aan de leiding van 

je zoon wat het gepaste bedrag is om mee te geven. De oudste groepen KN, JHN en SN 

beheren zelf hun privé-uitgaven. Voor de jongste groepen, JKN en TKJN, vragen we 

jullie om dit in genaamtekende portefeuilles mee te geven in de valies. De 

desbetreffende (ban)leider van de ban zal dit voor hen bijhouden en beheren om geen 

exorbitante uitgaven te doen of geen geld te verliezen. Deze worden na het kamp 

opnieuw aan uw zoon meegegeven.  

 TERUGBETALING EN ATTESTEN 

U heeft voor het kamp mogelijks recht op terugbetaling vanwege uw werkgever, 

ziekenfonds of andere instanties. Deze moeten u dan de gepaste formulieren ter 

beschikking stellen, die u liefst zo volledig mogelijk invult. De eerste KSA-activiteiten 

van het volgende KSA-jaar, zal de leiding klaar staan om deze formulieren te 

ondertekenen en af te stempelen. Gelieve dit indien mogelijk dan ook op deze momenten 

te laten doen. 

 PRAKTISCHE ZAKEN 

Zorgen voor het milieu is zorgen voor jezelf: Zorg er AUB voor dat alle spullen zijn 

genaamtekend (kledij, handdoeken, washandjes, eetgerei, persoonlijke spullen, … ). 

Zodoende is onze “afvalberg” op het einde van het kamp weer wat gereduceerd. Elk jaar 

zitten we met gigantische hoeveelheden aan kleding en eetgerei die wezenloos zijn achter 

gebleven. Toch wat kwijt? Wat de leiding na het kamp terugvindt, zal op afgesproken 

data worden tentoongesteld om het gerief van uw zoon terug te vinden. Verder hebben 

wij gemerkt dat vele ouders kleren vinden in de valies die niet van hun zoon zijn. Hiervan 

trekken zij een foto en plaatsen dit op de KSA pagina op Facebook. Wij moedigen dit 

zeer sterk aan! 
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Gepakt en gezakt: onder het motto ‘beter te veel dan te weinig’ geef je best genoeg 

kleding mee. Voorzie daarbij ook kledij voor elk weertype. Om het jullie alvast wat te 

vergemakkelijken hebben we hier al trachten rekening mee te houden in onze checklist 

die jullie verderop terugvinden. 

 

Een gewaarschuwd man is er 2 waard: als er dingen zijn die de desbetreffende leiding 

zeker moet weten alvorens op kamp te vertrekken, aarzel dan niet om de leiding daarop 

aan te spreken. Ook andersom, zit je nog met prangende vragen die je nachtrust ernstig 

inperken, stel ze dan gerust! Algemene vragen kunnen aan de hoofdleider gesteld 

worden. Hij heeft echter ook verschillende zorgen aan zijn hoofd om dit kamp 

onvergetelijk te maken. Om deze wat te sparen, stel je je vragen m.b.t. gastjes dan weer 

beter aan de banleiding. Uiteraard is ook andere leiding steeds aanspreekbaar! 

 

Goed begonnen is half gewonnen: voor de kleinste onder jullie (JKN/TJKN) kan het 

handig zijn om dagpakketjes klaar te steken in de valies. Dan steek je alles wat 

zoonlief op een dag nodig heeft in een gesloten plastic zakje: ondergoed, kousen, 

onderlijfje, short, t-shirt,… In geval van veranderende weersomstandigheden kan de 

leiding dan in de valies bij de algemene artikelen op zoek gaan naar een lange broek 

en/of pull. 

 

Ook een aanrader is de adressen voor kaartjes en/of brieven reeds op etiketten te 

schrijven en zo in de valies van zoonlief te deponeren. We verkopen ksa-kaartjes om 

op te sturen, maar wie liever een briefje ontvangt kan er goed aan doen zoonlief wat 

briefpapier (en ook een pen/stylo/potlood/ganzenveer…) mee te geven. 

 

 

Goede afspraken maken goede vrienden: indien je graag enkele boeken/strips meeneemt 

op kamp, dan mag dat! Uiteraard geen buslading boeken, maar een beperkt aantal. Zorg 

er echter voor dat deze duidelijk genaammerkt zijn zodat er naderhand geen discussie 

kan ontstaan over de eigendom en het uitlenen ervan op kamp. 
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 KOKS 

 

Iedereen moet eten, wij dus ook. Wij hebben dan ook de beste koksploeg voorzien 

die we konden vinden. Gedurende de 10 leukste dagen van het jaar zullen deze 

rasechte sterrenchefs iedereen voorzien van een goedgevuld buikje om de zware 

dagen mee door te komen. Nieuwsgierig naar wie ze zijn? We hebben ze hier voor 

jullie opgesomd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sep Roggeman 

Joeri Moens 

Robbe Brisard 

Kristof Van Goethem 

Pieter Delmoitie 

Yoran Van den Steen 
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Kampbrieven groepen 
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Alowa Jongknapen, 

Als leiding voelen wij ons verplicht jullie op de hoogte te brengen van iets wat jullie 

waarschijnlijk nog niet wisten van ons. Enkele jaren geleden hebben wij een enorm 

mooie reis gemaakt naar een zonnig land. Er waren prachtige stranden, de zon scheen 

elke dag hoog aan de hemel en de zee was er helderblauw! Natuurlijk gingen wij niet 

enkel gewoon op het strand liggen met een lekker drankje in de hand, neen, wij gingen 

er leren surfen! 

Van ‘s ochtends bij het ontwaken van de zon tot ‘s avonds laat waren wij te vinden op 

onze surfplanken. Glijdend over de grootste golven die de zee te bieden heeft. Al 

snel werden we echte pro’s en begonnen we aandacht te krijgen van de mensen op het 

strand. Mensen keken vol bewondering naar al onze trucjes en vroegen onze 

handtekeningen. Op dat moment besloten we dan ook deel te nemen aan het 

wereldkampioenschap surfen. 

Om een lang verhaal kort te maken, jullie leiders zijn alle 3 wereldkampioen surfen 

geweest! 

Nu hebben wij gehoord dat KSA Herdersem dit jaar op kamp gaat naar de zee. 

Omdat wij graag onze kwaliteiten aan jullie zouden doorgeven gaan wij jullie 

gedurende 10 dagen een echte surf-cursus geven! Alle kneepjes van het vak worden 

jullie aangeleerd door ons, 3 wereldkampioenen surfen! 

Om echte surfers te worden gaan jullie hard mogen trainen! Zowel in het water, als 

op het strand moeten jullie zich thuis voelen. Op het einde van dit kamp hopen we dan 

dat jullie ook echte surfkampioenen zijn, net zoals ons! 

Vele wereldkampioen-groetjes, 

Freeky Lobster, Jelly-fish & Jarno Pladijs
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Aloha topjongknapen 

 

Jullie kennen allemaal wel die onbewoonde eilanden waar de kokosnoten nog van 

de bomen vallen, de lokale bevolking nog leeft van de visvangst en er kans is op 
een vulkaanuitbarsting. Wel wij als topjongknapen leiding vertellen dit niet zomaar. 

Want… 

 

Op een zonnige middag, aan de Dender, waren we met de leiding aan het vissen 

toen er plots een flesje aanspoelde met een brief in. Op deze brief stond er dat de 

mensen van Hawaï verloren op zee waren. Wat er ook in stond is dat ze tegen eind 
juli in Porcheresse schatte terecht te via de Lesse.  

 

 

Al een geluk voor die mannen dat we daar dan ook gaan zijn! Zij zullen ons leren 
ware hula krijgers te worden en wij zullen hun helpen met het repareren van hun 

schip.  

 

Er staat ons dus een heus avontuur te wachten. De leiding heeft er zin in en we 

hopen jullie ook! 

 

A hiki i kēlā manawa 

 

Lakai 

Kaiko 

Haku Stef 
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Beste knapen,  

Al jaren trekken we als ksa naar de Ardennen op kamp en ook dit jaar doen we dit weer. 
Maar we waren de Ardennen lucht een beetje beu en vonden dat het hoog tijd was om de 
gezonde zeelucht eens op te zoeken. Je leest het goed wij gaan dit jaar naar zee in de 
Ardennen. Om de zee optimaal tot bij ons te brengen hebben wij de hulp nodig van jullie 
de Knapen. Breng daarom je beste zee attributen mee. Zoals een schepje en een 
emmertje. Hopelijk kunnen jullie samen met ons er een echt zee kamp van maken.  

Ook zullen we jullie transformeren tot echte beach boys. Dit naar het voorbeeld van jullie 
leiding. Dus maak jullie borst maar nat want het zal een zwaar maar vooral een leuk kamp 
worden. Zo gaan we jullie leren lopen als een beach boy, de meisjes versieren als een 
beach boy en een mooi kleurtje krijgen als een Beach boy.  Kortom jullie mama zal jullie 
niet meer herkennen na het kamp. Hopelijk mogen we jou verwelkomen voor deze 
fantastische opleiding en dus tot binnenkort! 

 

Beach boy groetjes van de leiding, 
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Ahoi Jonghernieuwers, 

Dit jaar gaan we met de KSA naar zee. Verwacht jullie echter niet aan een luilekker vakantie vol 
zonne-en pootje baden, badminton en kubben op het strand of naar de mooie meisjes lonken. 
Voor jullie hebben we iets heel anders in petto. De Jonghernieuwers staat namelijk een heel 
zware taak te wachten.  

 Op 6 juni 1944 bestormden de geallieerden de stranden van Normandië. Deze heroïsche dag 
staat in de geschiedenis geschreven. Nu, bijna 80 jaar later, is het jullie beurt om onze stranden te 
beschermen. Jullie zullen niet vechten tegen een Nazidictator en zijn kompanen maar tegen een 
veel groter kwaad. Jullie nemen het op tegen een moderne dreiging. Onze stranden worden 
overspoeld door influencers en instagrammers. Gewapend met hun smartphone en Tiktok 
verstoren ze de rust van de gewone mens die een rustig dagje naar zee wilt. Ze gooien de mensen 
detox shakes en groentenburgers naar het hoofd. Even rustig op het strand liggen is uit den boze, 
deze moderne dreiging wil ons in beweging zetten. Ze proberen ons workouts en bootcamps aan 
te smeren. Maar wij vallen niet voor hun bedrog en intriges. Deze soort is maar uit op één ding, 
zichzelf voeden met likes, shares en aandacht van onschuldige mensen. Het is de taak van de 
Jonghernieuwers om hun bubbel te doorprikken.  

De gevaarlijkste wezens van heel deze groep zijn de babes. Een babe is een goed uitziende 
jongedame. Typisch voor deze dames zijn hun opdringerige piepstemmetje, hun fake 
enthousiasme en hun vaak aanzienlijke rondingen. Hun smartphone is nooit ver weg, sommigen 
hebben zelfs standaard een selfiestick bij. Deze babes doen niet liever dan foto’s te maken van 
zichzelf en deze online te posten. Het kan gebeuren dat deze vergezeld zijn door een jongen. 
Vergis u echter niet, dit is niet hun lief maar eerder hun schoothondje. Deze jongens zijn ten prooi 
gevallen aan de scam van de babe en zijn nu voor altijd in hun macht. Ze zijn gedoemd om tot in 
de eeuwigheid filmpjes en foto’s te maken van hun meesteres vanuit alle mogelijke hoeken. En dit 
keer op keer tot als de babe tevreden is met het resultaat.  

Deze babes zijn de target van onze Jonghernieuwers. Volgens onze inlichtingen is er een babe 
geïnfiltreerd in onze rangen. Aan jullie om deze babe te ontmaskeren. Laat jullie badpakken en 
zwembandjes dus maar thuis. Tijd voor de harde realiteit. Welkom bij operatie BabeWatch! 

Groetjes, 

Pamela Sanderson, Pamela bramson en Pamela Daanson 
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Dag stelletje nietsnutten, 

Het is hoog tijd om van jullie echte Baywatchers te maken. Wij hebben dan ook de perfecte 

training uitgewerkt zodat jullie op het einde van deze Baywatch-stage-kamp bijna even goed, 

knap, gespierd, aantrekkelijk, gewild, aanbeden, verrukkelijk, ravissant, enz... worden als jullie 

prachtige leiding. Één ding gaan we al verklappen: de kont-en beenspieren zullen als eerste 

getraind worden! We beginnen deze helse beproeving namelijk met de fiets. Hier houdt het 

natuurlijk niet op, we gaan jullie leren om de perfecte strandcabine te bouwen evenals hoe 

optimaal gebruik te maken van de stranden. Ook gaan we jullie leren hoe veilig jullie behoeftes 

te vervullen op het strand. 

Dit is echter nog maar het topje van de ijsberg want ECHTE baywatchers moeten nog veel meer 

kunnen! Wat? Dat zullen jullie ter plekke wel ondervinden, we gaan natuurlijk nog niet alles 

prijsgeven over dit loodzwaar bootcamp... 

Neem zeker jullie rode badpakken en zwemshorten mee. Voor diegenen die nog niet zo goed 

kunnen zwemmen worden zwembandjes aangeraden. 

Meer woorden willen we hier niet aan vuilmaken, maar de tijd van zandkastelen bouwen is al 

lang voorbij. 

Tot dan, 

“Pussy-magnet” Sean, “Torpedo” Yento, “Ladykiller” Bassy 
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ZÉKER TE KENNEN LIEDJES 

Op kamp gaan betekent ook natuurlijk dat er flink wat gezongen zal worden zoals 

ze dat op een beachparty doen. De meeste liederen worden aangeleerd op kamp zelf 

of de creatievelingen onder ons vinden er zelf een uit. Er zijn echter twee liederen 

waarvan we verwachten dat ze door en door gekend zijn: 

 

 HET KERELSLIED (!) 

 

Kerels der Noordzee, Vikingsbloed, 

Schaart u vereend rond de vlag 

’t Gaat om uw kerstene Vlaamse diet 

Reedt u ten koene slag 

Harop ten strijd, Gij fiere jeugd 

Ten kamp voor God, ten kamp voor God!  

 

 

 HET AVONDLIED 

 

O Heer, d’avond is neergekomen 

De zonne zonk, het duister klom 

De winden doorruisen de bomen 

En verre sterren staan alom… 

Wij knielen neer om U te zingen 

In’t slapend woud, ons avondlied 

Wij danken U voor wat w’ontvingen 

En vragen: “Heer, verlaat ons niet” 

Knielen, knielen, knielen wij neder 

Door de stilte weerklinkt onze beê, 

Luist’rend, fluist’rend kruinen mee 

En sterren staan al teder… 

Geef ons Heer, zegen en rust en vree… 
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BEZOEKDAG 

Er is ons helaas aangeraden om het contact met de buitenwereld tot een minimum te 

beperken. Om deze reden zal er dit jaar geen bezoekdag kunnen plaatsvinden. Het zal niet 

mogelijk zijn om – in tegenstelling tot alle andere jaren - een kijkje te komen nemen op ons 

kamp.  

We weten dat 10 dagen zonder zoonlief toch wel erg lang kan zijn (voor de ouders uiteraard, 

zoonlief beleeft de tijd van zijn leven) maar we kunnen/mogen geen bezoek toelaten op ons 

kampterrein. Hou er dus zeker rekening mee dat deel 1 van de vuile was niet opgehaald kan 

worden, ook zuller er geen nieuwe kleren gebracht kunnen worden om het 2de deel van het 

kamp te overleven.  

Vergeet zeker geen briefje, postkaartje, ... te sturen. Op deze manier kun je steeds met elkaar 

in contact blijven, vele leuke verhalen en herinneringen zullen neergepend worden.  

Er zullen voldoende foto’s genomen worden tijdens het kamp, een mooi album achteraf zal dan ook 

het resultaat zijn.  
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WAT NEMEN WE MEE? 

 
VOOR ALLE GROEPEN 

 

Mogen wij nogmaals vragen om alles duidelijk te naamtekenen. Verder vragen wij ook om er 

rekening mee te houden dat de kleren vuil kunnen worden! 

Indien er kinderen zijn die gebruik maken van een grote metalen kist, worden deze ook 

vrijdag 12 Juli op de camion gezet. Wij raden dit echter niet aan! 

 

BIJ HET VERTREK BIJ EN AAN TE HEBBEN 

❑ Uniform: Hemd + sjaaltje (eventueel T-shirt) aandoen bij vertrek !! 

❑ Identiteitskaart, ziekteverzekeringskaart, lidkaart 

❑ Zakdoekje om de traantjes van u moeke of lief te drogen  

❑ Mondmaskertje  

 

SLAAPGERIEF 

❑ Veldbed of luchtmatras 

❑ Slaapzak 

❑ Pyjama of nachtjapon 

❑ Eventueel slaapmuts, kussentje, teddybeerkes en nachttutters 

 

EETGERIEF 

❑ Gamel (of onbreekbaar bord), onbreekbare beker 

❑ Bestek: mes, vork, lepel 

❑ Afwassponsje; (2) of borsteltje en enkele (min. 3) keukenhanddoeken (voor eigen 

gebruik) 

 

KLEDIJ 

❑ Laarzen, sportschoenen, watersletsen/sandalen, degelijke wandelschoenen, andere 

schoenen 

❑ Kousen: minstens 1 paar per dag! (12)  

❑ Voldoende ondergoed (12) 

❑ Voldoende T-shirts (8-10) 

❑ Lange (3) en korte broeken (4 desjter, 2 schoon…) 

❑ Enkele pull-overs (zeker ook een fleece voor de warmte!) 

❑ Jas en regenkledij (met eventueel petje of muts) 

❑ Zakdoeken 

 

WASGERIEF 

❑ Toiletzak met: Tandenborstel, tandpasta, beker, zeep, shampoo, oorreinigers 

❑ Washandjes, handdoeken (één badhanddoek), wasspelden 

 

ALLERLEI 

❑ Reserveveters + veiligheidsspeldjes (+/- 2) + wasknijpers + plastic zakken + 2 kapstokken 

❑ Zonnebrandolie, aftersun, zwembroek en badmuts 

❑ Pil- of zaklamp (met reserve batterijen!) 

❑ Linnen zak voor vuile en natte kleren 
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❑ Rugzak voor tochten (hoe degelijker, hoe minder afzien, vooral voor de oudsten. En géén 

klein schoolrugzakje, minimum 25l.) 

❑ Drinkbus 

❑ Een beetje zakgeld voor drankjes en postkaarten 

❑ Stylo/potlood 

 

VOOR DE OUDSTE GROEPEN (KN, JHN EN SN) 

 

❑ Patattenmesje 

❑ Zeer degelijke en grote rugzak voor het 24-urenspel en/of 2-daagse 

❑ Een kommeke en een dekseltje, + pannetje (liefst geen tefal maar lekker zwartgeblakerd) 

❑ Kaartje met uitleg tochttechnieken (indien nog in bezit zijnde) 

❑ Degelijk en goed tochtschoeisel! 

❑ Potlood, lat, gradenboog en passer (en denk maar niet dat de leiders het wel mee zullen 

hebben!) 

❑ Slaapmatje (want je wilt na een vermoeiende staptocht toch niet op de harde grond slapen 

?!) 

❑ OUDSTE GROEP (SN) ONLY: 

❑ Degelijk geschouwde fiets (kader, stuur, remmen, trappers en 2 wielen) 

❑ Kapottefietsrepareerdoosje + reservebinnenband + passend sjoepapke + velopomp 

+ kennis om met dit alles aan uw ros te sleutelen. 

❑ Lunchpakket voor fietstocht, voldoende suikers en vetten (EPO is uit den boze) 

❑ Koersbroek is aangewezen ter bescherming van enkele belangrijke attributen 

(eventueel een dikke sappige biefstuk) 

❑ Drinkbus kan ook altijd van pas komen 

❑ Voor op de fiets hoef je enkel het essentieelste mee te nemen! Je moet dit zelf 

meesleuren dus beperk het gewicht en de hoeveelheid! Je valies gaat mee met de 

camion en moet je dus VRIJDAG 17 JULI meebrengen naar het jeugdhuis! 

❑ Voor het vertrekuur en andere afspraken zal de leiding jullie nog inlichten. 

 

 

 

WAT WE NIET MEENEMEN OP KAMP (IEDEREEN) 

 

 

❑ Radio, walk- of disc-man, computerspellekes, … 

❑ Messen en ander scherp niet eet- of schel-gerei 

❑ GSM of andere vormen van mobiel telefoonschap 

❑ Sigaretten, drugs of alcoholische dranken 

❑ Snoep, chipkes, .. onze keuken is voortreffelijk genoeg 

❑ Geen medicatie zonder de leiding hiervan op de hoogte te brengen! 

❑ Slecht weer, gezaag, donderwolk-humeur,.. laten jullie het liefst ook thuis 

❑ Zaken als een oerdegelijk programma, uitgestrekte bossen, kabbelende beekjes, 

vervelende muggen en dazen, plaatselijk wild en plaatselijk schoon, hoeven jullie ook niet 

mee te brengen, daar wij dit alles ginder al besteld hebben….  
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OPMERKINGEN BETREFFENDE VELDBED/LUCHTMATRAS 

 

1. Uit ervaring hebben we geleerd dat een veldbed handiger is dan een luchtmatras. 

Luchtmatrassen lossen van zichzelf al wat lucht, en wat er gebeurt in combinatie met 

een scherp voorwerp moeten we ook niet uitleggen. Maar het blijft ieders eigen keuze!  

2. Omwille van negatieve situaties in het verleden, toch even een duiding i.v.m. de 

veldbedden. De meest frequent gebruikte veldbedden zijn deze gemaakt uit aluminium. 

Deze zijn zeker aan te raden! Ze zijn comfortabel genoeg en zeer stevig, de leiding 

slaapt ook op deze veldbedden. Toch zien we jammer genoeg soms dat bij kinderen met 

een dergelijk veldbed, een poot van het bed doorbuigt. Dat kan echter nooit gebeuren 

bij een normaal gebruik van het veldbed, dat is het gevolg van wild springen op het bed. 

Nadien is er uiteraard niet veel meer nodig om de doorbuigende poot finaal te doen 

plooien.  

 

Wij zijn ons er van bewust dat een kapot bed ook te wijten kan zijn aan andere 

kinderen, die bijvoorbeeld van het ene bed op het andere springen. Wij doen als 

leiding ons uiterste best om dit ten allen tijde te vermijden, maar zoals jullie beseffen, 

kunnen wij niet op elk ogenblik van de dag een oogje in het zeil houden. Daarom 

stellen wij uitdrukkelijk dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de schade aan bedden 

(of luchtmatrassen), tenzij deze veroorzaakt werd door iemand van de leiding 

uiteraard.  

In geval van schade zal U zich als ouder moeten wenden tot de ouders van het kind die 

het bed kapot gemaakt heeft, en niet tot ons. Wij begrijpen dat dit een lastige situatie 

is, maar dat is ze voor ons evenzeer. Wij hopen dat we hierbij op jullie begrip kunnen 

rekenen. 
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VERDERE VRAGEN/OPMERKINGEN (VOOR HET KAMP 

BEGINT)? 

 

Bereik ons via mail: postduif@ksaherdersem.be 

Of via brief/telefoon: 

JONGKNAPEN 

Freek Visart Jarno Arijs Jelle Elaut 

Kerkwegel 8 
9280 Denderbelle 

Tel: +32 468/14.15.40 

Binnenstraat 343 
9300 Aalst 

Tel: +32 496/47.31.11 

Oude Pastorijwegel 13 
9310 Herdersem 

Tel: +32 479/05.60.23 

 

TOPJONGKNAPEN 
Lars Van Mulders Stef Van Cauter Jasper De Brucker 

Vlastraat 4 
9310 Herdersem 
+32 468/17.32.82 

Alfons De Cockstraat 25 
9310 Herdersem 

Tel: +32 471/24.28.93 

Kappelleommegang 35 
9310 Herdersem 

Tel: +32 495/15.70.46 

 

KNAPEN 
Victor De Ridder Brian Dumon Ward Pieters 

Molendreef 5 
9300 Aalst 

+32 471/11.55.59 

Grote Baan 107 
9310 Herdersem 

Tel: +32 498/60.12.05 

Herenbergdreef 6 
9310 Moorsel 

Tel: +32 472/38.31.73 

 

JONGHERNIEUWERS 
Sander Melckenbeeck Bram Stockman Daan Peleman 

Moorselbaan 17 
9300 Aalst 

Tel: +32 488/98.34.47 

Grote Baan 128 
9310 Herdersem 

Tel: +32 491/04.09.88 

Koebosstraat 20 
9200 Appels 

Tel: +32 474/19.91.98 

 

SEINERS 
Sean Dumon Bastian De Vilder Yento De Meyst 

Grote Baan 107 
9310 Herdersem 

Tel: +32 472/25.70.88 

Konijnenberg 22 
9308 Hofstade 

Tel: +32 487/65.95.20 

Ouden dendermondse 
steenweg 153 

9300 Aalst 
Tel: +32 471/62.41.51 

mailto:postduif@ksaherdersem.be
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Corona draaiboek KSA-
kamp 2020 

 

 

 

Voorwoord 

‘Ze heeft ja gezegd’, met deze uitspraak van Benjamin Dalle kregen we groen licht om ook dit jaar 
op kamp te gaan. Een grote opluchting voor velen onder ons. Het kamp zelf en de organisatie 
ervan zullen echter wel sterk verschillen in vergelijking de met voorgaande jaren. We hebben 
namelijk een hele lijst regels en maatregelen gekregen waar we ons aan dienen te houden, denk 
bijvoorbeeld maar aan de bubbels van maximum 50 personen of het feit dat we zo weinig mogelijk 
sociaal contact met de buitenwereld mogen hebben... . Om hieromtrent toch wat duidelijkheid te 
scheppen en ervoor te zorgen dat jullie zoonlief met een gerust hart op kamp kunnen sturen, gaan 
we de maatregelen die we nemen hier in dit draaiboek uitgebreid omschrijven. Mochten jullie na 
het doornemen van dit document toch nog achterblijven met enkel vragen, twijfel dan zeker niet 
om deze te stellen aan de banleiders.  
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Uitwerking maatregelen 

1. Vertrek met de bus.  

Het vertrek is altijd een hectisch moment. KSA’ers die toekomen met valies + bijhorend materiaal, 
ouders die afscheid nemen van zoonlief en terwijl nog een praatje slaan met de andere ouders, 
kinderen die zich al goed amuseren met hun vriendjes, ... het heeft allemaal zijn charmes. Dit jaar 
zullen we het echter over een andere boeg moeten gooien. Het hele gebeuren zal veel 
gedisciplineerder verlopen. Hieronder staat beschreven hoe het vertrek concreet in zijn werk zal 
gaan. 
 

Ten eerste vragen we om een mondmasker te dragen wanneer jullie je kind komen afzetten, 
probeer ook het aantal aanwezigen tot een minimum te beperken. Een uitgebreide ‘tot binnen 10 
dagen’ thuis is beter dan een snel en chaotisch afscheid ter plaatse.  
 

Om de nodige afstand tussen de verschillende bubbels te garanderen vragen we rekening te 
houden met volgende tijdsplanning:  

• Bubbel 1 (JKN + TJKN + KN): aanwezig om 9u45 ten laatste. 

• Bubbel 2 (JHN): aanwezig om 10u.  
 

Bij aankomst zul je zien dat er verschillende zone’s afgebakend zijn op de parking van het 

parochiaal centrum (zie kaartje onderaan deze pagina). De eerste zone is deze waar de valiezen 

verzameld zullen worden, zeg steeds eerst in welke groep je zoon zit, op deze manier vermijd je 

dat je valies in de verkeerde bubbel terechtkomt (later meer over de bubbels). 
 

Vervolgens schuif je door in de wachtrij tot bij de leider die de identiteitskaarten, medicijnen, ...  

zal aannemen. Respecteer ook hier de voorzorgsmaatregelen. Op het einde van de rij zullen 

ouders en KSA’ers gesplitst worden. De KSA’ers begeven zich naar de voor hen voorziene ruimte 

waar een leider hen zal opwachten. Ook hier wordt al meteen het onderscheid gemaakt tussen 

bubbel 1 en bubbel 2. De ouders begeven zich naar de wachtruimte of gaan naar huis.  
 

De leiding regelt de bagage en zorgt voor de plaatsing ervan in de bus. 
 

Tot slot gaan we een prachtig kamp tegemoet.   
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2. Opdeling in bubbels 

Dit kamp zal de geschiedenisboeken ingaan als ‘het kamp met de bubbels’. Het is niet toegestaan 
om  zomaar allemaal door elkaar te lopen, met elkaar te spelen of samen te eten. Het zal anders 
zijn maar daarom zeker niet minder leuk, verhalen voor het leven zullen ontstaan! 

Wat houden deze bubbels nu juist in? 

Wij zullen ons op kamp opsplitsen in 3 verschillende bubbels, één bubbel = maximum 50 leden. 

• Bubbel 1: JKN + TJKN + KN 

• Bubbel 2: JHN + SN 

• Bubbel 3: Koks 

Binnenin elke bubbel moet er geen rekening gehouden worden met de regels omtrent social 
distancing of mondmaskers. Natuurlijk primeert het gezond verstand hier en zullen we als 
leidingsploeg erop toezien dat de handen voldoende gewassen worden, de persoonlijke hygiëne 
gerespecteerd wordt en dat het fysiek contact beperkt blijft.  

Tussen de bubbels onderling wordt sociaal contact gemeden (= bubble distancing). Het 
kampterrein zal opgedeeld worden in 2 delen zodat we gedurende het gehele kamp deze afstand 
kunnen bewaren. Wanneer een leider van bubbel 1 in contact komt met een leider van bubbel 2 
zal hij de social distancing van 1,5 meter moeten respecteren en een mondmasker moeten 
dragen.  

Om de opdeling in bubbels zo aanschouwelijk mogelijk te maken voor de kleinsten onder ons zal 
er gewerkt worden met een kleurencode, elke deelnemer zal bij aanvang van het kamp een 
kleurenbandje om de pols krijgen dat verwijst naar zijn bubbel. Deze kleurencodes zullen ook op 
het kampterrein zichtbaar zijn.  

Wat met gezamelijke activiteiten als de opening en het eten? 

Zoals hierboven vermeld zitten de koks in bubbel 3, zij komen in contact met de 2 andere bubbels 
bij het opscheppen van het eten maar zullen de veiligheidsvoorschriften respecteren (dragen van 
een mondmasker, 1,5m afstand houden indien mogelijk). Ook zal de keukentent voor en na elke 
maaltijd ontsmet worden, zo wordt het eten op een veilige manier klaargemaakt.  

Wat het eten zelf betreft zal elke bubbel in zijn eigen shelter plaatsnemen, deze shelters staan ver 
genoeg van elkaar om de regels omtrent social distancing te respecteren. Eten zal ook 
plaatsvinden in shiften (eerst gaat bubbel 1 om zijn eten, wanneer iedereen van bubbel 1 op zijn 
plaats zit mag bubbel 2 gaan aanschuiven). Op deze manier wordt elk contact tussen beide 
bubbels vermeden.  

Ook tijdens de opening zal er een duidelijk onderscheid in bubbels zichtbaar zijn, de 
vierkantsformatie zal er dit jaar niet vierkant uitzien maar eerder gebogen. Op deze manier 
kunnen we de dag steeds samen beginnen maar blijven de bubbels toch van elkaar gescheiden.  
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3. Indeling kampterrein 

Om onze bubbels strikt gescheiden te houden van elkaar zal de indeling van het kampterrein er 
dit jaar anders uitzien dan voorgaande jaren.  

We opteren om het terrein in 2 verschillende zone’s op te delen, en aangezien we een zeer groot 
terrein hebben is dit zeker mogelijk. Op deze manier heeft elke bubbel zijn eigen ‘bubbelterrein’. 
Beide zones worden aangeduid met een kleurcode zodat het duidelijk is welke zone tot welke 
bubbel behoort.  

Bij aanvang van het kamp zal elke groep samen met zijn leiding de regels omtrent de zones 
overlopen, nadien volgt er een rondleiding zodat er hier geen verwarring over kan onstaan. De 
regels omtrent beide zones dienen het gehele kamp strikt nageleefd te worden en de leiding zal 
hier streng op toezien.  

De indeling van de gemeenschappelijke zones (eetplaats en opening) staan hierboven beschreven.  

Kortom, elke bubbel zal op eigen ‘bubbelkamp’ kunnen gaan op hetzelfde terrein zonder met 
elkaar in contact te moeten komen.  

4. Terugkomst met de bus.  

Ook de terugkomst zullen we dit jaar anders aanpakken. Net zoals bij het vertrek zal er hier een 
zone voorzien zijn waarin de ouders geduldig op zoonlief kunnen wachten. Gelieve in deze zone te 
blijven, ook wanneer alle gasten van de bus afstappen.  

Alle gasten zullen eerst verzameld worden in de -voor hun bubbel- voorziene ruimte. Nadien 
wordt de bagage uitgeladen en net zoals bij het vertrek verdeeld in bubbel 1 en bubbel 2. 

Wanneer de leiding toestemming geeft mag je zoonlief eens stevig vastpakken na een groot gemis 
van 10 dagen. Vervolgens kun je de bagage gaan ophalen in de daarvoor voorziene ruimte.  
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Bedankt om het tot hier vol te houden! Hopelijk hebben jullie er al veel zin, wij namelijk wel! 

Tot op “KSA aan Zee”-Kamp! 

Met vriendelijke groeten, de Leiding. 
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