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Soms beklaag ik het mezelf als eenheidsleider, vooral dan vlak voor de kampen. 
Kampprogramma’s lezen, met overvolle karren de supermarkt buitenkomen, nog 
last minute ledenlijsten gaan aanvullen en nog duizenden andere praktische 
regelingen die moeten getroffen worden. Maar dat gevoel slaat onmiddellijk om 
wanneer wij op kamp zelf zijn, wanneer de vruchten van het werk zichtbaar zijn. 
Teerpoten die gigantische kampen bouwen in het bos, Wolven die vol overgave 
het EHBO-spel spelen, JVG’s die een eitje leren koken op een eigen gemaakt 
jagersvuurtje, VG’s die uitgeput maar met de glimlach op het gezicht 
terugkomen van een zware dagtocht, ja zelfs de Stam die met tranende ogen de 
ajuinen zit te snijden, het maakt al het werk ruimschoots goed.  
 
Ik moet hier natuurlijk niet zitten klagen alsof ik de enige ben die een poot heeft 
uitgestoken om dit kamp te organiseren, integendeel. Het is vooral aan de 
leiding te danken dat we alweer een geslaagd herfstkamp achter de rug hebben. 
Zij zorgden voor een goedgevuld en gevarieerd programma vol spelen en 
technieken zodat de kinderen van ’s ochtends tot ’s avonds geëntertaind bleven.  
Spelende kinderen en leiding kunnen natuurlijk niet zonder het nodige 
krachtvoer, dus zonder Stam waren we ook niet ver geraakt. Elke dag was het 
feest aan tafel, met kinderen die tweemaal tot zelfs driemaal opnieuw kwamen 
aanschuiven. Toppers van dit kamp waren ontegensprekelijk de pannenkoeken 
als ontbijt, de verse stoverij met appelmoes en de omelet op de boterham. Als 
we het even in getallen mogen uitdrukken: meer dan 300 pannenkoeken, 26kg 
stoofvlees en ongeveer 250 eieren voor de omelet. Zelfs voor de betere 
sterrenchef geen lachertje, maar door onze Stam met plezier klaargemaakt. Iets 
wat ook wel eens een beetje aandacht verdient naast ons kamp, is het 
leidersweekend. Velen onder jullie fronsen waarschijnlijk al flink met de 
wenkbrauwen, wat is in godsnaam een leidersweekend? Nu, een leidersweekend 
wordt tweemaal per jaar georganiseerd en is een opleidingsweekend voor de 
leiding en VG’s. Hoe maak ik een kampprogramma, hoe maak ik spelen, 
spreken in het openbaar, brandbestrijding, wat is een vzw,… zijn een greep uit 
de cursussen die worden behandeld op een leidersweekend. Met het organiseren 
van die leidersweekenden proberen wij ervoor te zorgen dat de jonge leiding niet 



 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – DECEMBER 2011 TOT MAART 2012 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: SLOCK KAREL SIMON – SPAANSKASTEELPLEIN 26  – 9000 GENT 

 

4 

onvoorbereid aan hun taak als leider begint en de iets ervarenere leiding zichzelf 
verder ontwikkelt. Enkel op die manier kan de kwaliteit van onze werking 
gewaarborgd blijven. Ook voor de groepssfeer is zo’n leidersweekend ideaal. De 
cursussen zijn immers vaak interactief, waarbij de leiding opdrachten in kleine 
groepjes moet uitwerken. Tijdens die opdrachten werken VG’s, teerpootleiders, 
verkennerleiders, hulpleiders en takleiders met elkaar samen. Zo leert iedereen 
elkaar kennen en blijft men niet in dezelfde kliekjes hangen.  
 
Eens jullie dit boekje doorgenomen zullen hebben, zal onze Spaghettiavond ook 
al achter de rug zijn. Aan de inschrijvingen te zien, belooft het weer een 
sfeervolle avond te worden in ons lokaal. Het zal ook een uitgelezen kans zijn 
om de nieuwe wijnen van onze jaarlijkse wijnverkoop te proeven. Een aantal 
ouders waren reeds overtuigd van de kwaliteit, hopelijk bevestigen jullie dit 
door eens goed te proeven op de spaghettiavond zelf en achteraf veel reclame te 
maken bij familie en vrienden. Jullie inzet voor deze wijnverkoop is immers 
cruciaal om onze werking te ondersteunen. 
Aangezien het volgend exemplaar van deze Steeds Bereid pas eind april 
verschijnt, wens ik jullie nu al een fijne Kerst, een gelukkig Nieuwjaar en zelfs 
al een zalig Pasen 2012  
 
 
 

Gedreven Hert 
Karel-Simon Slock 
EENHEIDSLEIDER 

hert@dezwaluw.org 
0494/66.80.97 
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Planning:	  
 
Wijnverkoop: 
 
Uitleveren wijnen vanaf 17 december, steeds om 14h en 17h. 
 
Paëlla – avond 17 maart: 
 
Wij vervangen onze kaasavond en geven in de plaats daarvan een paëlla-avond. 
Net zoals bij andere feesten, hopen wij op een talrijke opkomst. 
Meer info hieromtrent kan u terugvinden in de infofolder die in februari zal 
uitgedeeld worden. Hou de datum alvast vrij. 
 
Paaskamp: 
 
Jeugdheem ‘De Spreedonken’, Gestelseweg 12, 2491 Olmen 
Van zaterdag 31 maart 2012 tot en met woensdag 4 april 2012. 
Prijs: 80 € per persoon 
Inschrijvingen iedere zaterdag tot 17 maart 2012, bij voorkeur via overschrijving 
op 001-4945144-63 
 

!! Details zoals steeds in de kampfolder !! 
 
Groot kamp:  
  NIEUWE KAMPPERIODE !!!! 

 
Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel 
 
1ste Periode: Van 30 juli 2012 tot en met 16 augustus 2012 voor alle leiders, 
P.l's en H.p.l's, Verkenners – Gidsen en  Voortrekkers. Prijs: € 200,- 
2de Periode: Van 5 augustus 2012 tot en met 15 augustus 2012 voor alle 
kinderen: Wolven, Teerpoten en een deel van de Jongverkenners - jonggidsen. 
Prijs: € 150,- 
 
Inschrijvingen iedere zaterdag tot 14 Juni  2012, bij voorkeur via overschrijving 
op 001-4945144-63 
 
  !! Details zoals steeds in de kampfolder !! 
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BELANGRIJK	  !!!	  
 
 
WIJNVERKOOP 
 
Onze wijnverkoop is nog niet ten einde. We hebben de eerste bestellingen reeds 
doorgegeven aan onze leverancier en zullen die uitleveren vanaf 17 december, 
steeds om 14h en vanaf 17h. 
 
U kan nog het hele jaar door wijn bestellen om onze actie te ondersteunen. Wij 
rekenen er immers op dat er minstens 6 flessen per kind zullen aangekocht 
worden. 
 
Wij danken alvast de families die alweer een extraatje gedaan hebben en nu al 
meer dan 100 flessen hebben verkocht!!! 
 
  Fam. Depoortere – Fam. Hostens  
 
 
 
 
PAELLA – AVOND 
 
Zoals u reeds in onze planning kon lezen, kiezen wij ervoor om onze kaasavond 
vanaf dit jaar te vervangen. Er bleek een grote keuze te zijn uit verschillende 
alternatieven. Het was immers niet gemakkelijk iets te bedenken waar iedereen 
een plezier mee konden doen. Wij zullen uiteraard voor een alternatief menu 
zorgen voor diegenen die geen vlees of vis lusten. 

 
 

Verdere info kan u vanaf februari terugvinden in onze infobrochure 
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Artikel	  Teerpoten	  Herfstkamp	  2011 

 
Zaterdag 29 oktober 2011 
De eerste zaterdag van de herfstvakantie hebben alle kerkhofbezoekers in 
Wondelgem een vaste afspraak met de zwaluw want zij vertrekken namelijk op 
kamp. Daaronder ook de Teerpoten van welke er deze keer 22 paraat stonden. 
 Iedereen nam plaats op de bus en weg was de zwaluw naar Olmen. Na een 
lange rit met een grote file kwam uiteindelijk iedereen heelhuids toe. De kamers 
werden toegewezen en afspraken werden gemaakt, vervolgens genoten we allen 
van ons lunchpakket want we hadden allen grote honger. Na het uitpakken van 
alle valiezen en andere kleren aandoen was het al tijd voor een eerste spel. 
Er kwamen twee agenten vertellen dat terroristen bommen hadden verstopt in de 
buurt van het kamp, de teerpoten moesten die opsporen en die aan de politie 
geven. Wanneer dit was gebeurd kwamen de terroristen en ontvoerden Quincy 
De Boever. De terroristen wilden de bommen terug in ruil voor Quincy De 
Boever!  Paulien van Hoecke stelde zichzelf spontaan voor als tussenpersoon 
en de transactie werd gemaakt. De teerpoten hadden de terroristen echter in de 
maling genomen en hadden de bommen verwisseld met dennenappels. De 
terroristen hadden dit meteen door en de teerpoten moesten de terroristen 
overmeesteren en ze daarna vermoorden. Na deze heldendaad en koekjes was 
het al tijd om ons te leren wassen. Onder de deskundige leiding van Mang en 
Hathi waste iedereen zich van kop tot teen. We speelden nog enkele spelletjes 
en toen was het al weer tijd om warm te eten. Kip met rijst, ananas en curry was 
de heerlijke maaltijd die we 
voorgeschoteld kregen. 
Iedereen bleek het lekker te 
vinden en velen schoven 
zelfs een tweede keer aan. 
Met de buikjes mooi rond 
gegeten, ging iedereen 
zitten voor een energieke 
zangles, we zongen 
allemaal mooi mee en het 
ging er luid aan toe. Nadien 
vertelde Mang het begin van Otje. Wanneer de Teerpoten terug buiten gingen 
staan,  kwam Babbette aangelopen om te zeggen dat er geesten waren in haar 
kamer. De teerpoten moesten verscheidene opdrachten doen om de geesten te 
verjagen. Uiteindelijk moesten ze vechten tegen de geesten om ze te verjagen, in 
het begin verliep het wat stroef maar onder de leiding van Milan van de 
Geuchte, Daan Vleurick, Emile Eggermont, Lars Acke en Archie Davies 
slaagden de teerpoten er uiteindelijk in om de geesten op de grond te krijgen en 
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te verjagen. Het was een heel intensieve avond en moe maar tevreden dat 
iedereen zonder geesten in zijn kamer zou slapen kropen de teerpoten in hun 
slaapzak en ging het licht uit. 
Zondag 30 oktober 2011 
Na een uurtje langer geslapen te hebben, weerklonk het gebulder van Koo door 
de gangen van de slaapvertrekken. De teerpoten sprongen uit hun bed als nooit 
te voren door het extra uurtje slaap. Een geslaagde turnles van Wontolla maakte 
onze beentjes en armpjes los, klaar voor een volledige dag vol actie. Als ontbijt 
werden er pannenkoeken geserveerd door de Stam. De inspectie was nog geen 
topper, vermits de techniek kleren vouwen nog niet gegeven was. Nadat de 
inspectie werd gecontroleerd, werd de techniek aangeleerd samen met de 
techniek veters strikken gegeven door Koo en Raksha. Vervolgens was het tijd 
voor het middagmaal : gehaktballetjes in zoetzure saus. We aten onze buikjes 
vol en kropen voor een welverdiende siësta even in ons nestje. Tijdens het 
middagsspel kregen we bezoek van piraat Jan, hij was immers zijn schatkist 
kwijt. De schat was gestolen door hooligans, volgens sommigen onder ons 
homo’s, lees : Leon Demey, en dezen wilden uiteraard de schatkist niet zomaar 
afstaan. Enkele schermutselingen verder werd de schatkist dan toch terug 
gewonnen en kon piraat Jan huiswaarts keren met zijn schat. Hathi wachtte de 
teerpoten al op en had het vieruurtje reeds klaargelegd. Na de suikerwafel en 
meerdere dozen melk was het alweer het moment van de dag voor de wasbeurt 
van de teerpoten. Schrobben was de boodschap tijdens dit half uurtje, iedereen 
moest proper zijn. Alle vuiligheid was eraf en Wontolla kwam op de proppen 
met een origineel spel, secret agent. Door middel van gebaren moesten de 
teerpoten duidelijk maken aan een teamlid wie er precies achter hen stond. ’s 
Avonds werden botterhammen met hesp opgediend tesamen met een lekkere 
pompoensoep die eigenlijk een dag te vroeg kwam. Vervolgens werden we 
teerpoten getrakteerd op een zangles van Bagheera, die een heel uitvoerige 
maar forse zangles gaf voor de volledige eenheid. Er werd enthousiast 
meegezongen maar er was nog ruimschoots tijd voor enkele verhaaltjes en een 
avondspel. De teerpoten moesten ’s avonds Roodkapje helpen om haar 
grootmoeder te bevrijden uit de klauwen en maag van de grote Boze Wolf. Via 
enkele vaardigheidstesten bij de jager werden de teerpoten klaargestoomd om de 
wolf ten lijve te gaan, doch voor de veiligheid van de kinderen ging enkel de 
jager de wolf tegemoet. Met een enkel schot doodde de jager de wolf en sneed 
hem open om de grootmoeder te bevrijden. De jager stopte de buik van de wolf 
vol met stenen en naaide hem terug toe. Na het bedankje van Roodkapje kropen 
wij tevreden onder de wol. 
31 oktober 2011 
De volgende ochtend hoorden we een wel bekende stem namelijk die van 
Raksha. De nacht was weer voorbij en we maakten ons klaar voor de turnles. 
Na de dagelijkse ochtendgymnastiek en een paar boterhammen met perensiroop 
was het weer tijd voor de inspectie. Vandaag was die al een heel stuk beter dan 
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gisteren! Nadien kregen we de techniek leuze, wet en belofte voorgeschoteld. 
Na een poosje hadden de meeste teerpoten het onder de knie en gingen we een 
paar kleine spelletjes spelen. Van al die technieken en spelen kregen de 
teerpoten al snel honger. Het was dus hoog tijd dat we gingen eten. Er stond 
stoverij met appelmoes op het menu. Een paar stukjes vlees en hapjes appelmoes 
later trokken we naar ons bedje om te siësten. Een uurtje later werden we weer 
wakker gemaakt en verzamelden ons voor de chalet. Raksha nam ons mee om 
een spelletje te gaan spelen maar opeens kwamen er 4 vertegenwoordigers van 
verschillende continenten, namelijk Europa, Azië, Amerika en Afrika. Elk 
vonden ze hun continent het beste dus kwamen we tot het idee om een duel te 
organiseren tussen de verschillende continenten. Zo gezegd zo gedaan werden 
de teerpoten in 4 groepen verdeeld. Ze moeten opdrachten tegen elkaar doen om 
zo blokken te winnen. Op het einde van het spel zouden ze met die blokken een 
zo hoog mogelijke toren moeten bouwen. Het team (continent) met de hoogste 
toren wint! De eerste opdracht luidde als volgt: per groep kreeg 1 persoon een 
krijtje. Daarmee moesten ze op de voeten van de  tegenstander een streep zetten. 
Zo werden de eerste blokken binnen gehaald. De volgende opdracht bestond erin 
een zo lang mogelijke klerenketting te maken waarbij verschillende groepen 
origineel uit de hoek kwamen. Uiteindelijk was de slinger van Europa het 
langste. Verder werden de opdrachten handtekeningen verzamelen en zoveel 
mogelijk kleren aan doen goed uitgevoerd. Alle opdrachten waren gespeeld dus 
het was tijd om te bouwen. Het leek erop dat Azië ging winnen maar op het 
laatste nippertje hebben de Amerikanen hun toch nog ingehaald. Ondertussen 
was het 4 uur geworden en zoals elke dag tijd voor 4-uurtje. Het was frangipane 
met yoghurtdrank. Van al dat spelen werden we allemaal vuil dus maakten we 

ons proper. Daarop volgde er nog een partijtje 
voetbal waarbij vooral Emile Eggermont en 
Archie Davies de kroon spanden. 
Ondertussen was het eten (boterhammen met 
kruidenkaas en kervelsoep) klaar dus aten we 
ons buikje nog maar eens rond. Na de zangles 
die ze kregen van de VG’s kregen we het 
verhaal van Mowgli te horen door Hathi. 
Toen we terug buiten waren, kon Wontolla 
het niet laten om tegen een boom te plassen. 
Opeens kwam er een vampier afgelopen en 
beet in Wantolla’s nek en werd ook nog eens 

meegenomen door de vampier. Niet veel later kwam er een oud vrouwtje 
genaamd Azala aan. Ze wist ons te vertellen hoe we onze geliefde leider weer 
normaal konden krijgen. Na enkele opdrachten en het uitschakelen van de 
vampier kregen we Wantolla terug door middel van een zalfje en een doekje. 
Ondertussen begonnen we al in onze oogjes te wrijven dus werd het hoog tijd 
om in ons bedje te kruipen. 
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1 november 2011 
We stonden vrolijk op en begonnen direct met een stukje lopen en turnen als 
voorbereiding op de sportproeven van deze zonnige voormiddag. Eerst hebben 
we lekkere boterhammen gegeten en een grote tas melk gedronken voor de deze 
sportieve dag te beginnen. Daarna maakten we ons inspectie, die bij iedereen in 
orde was. We poetsten onze tanden en dan konden we eindelijk starten met de  
sportproeven.  
Na een sportieve voormiddag 100 en 400 meter lopen, waar vooral Anna 
Meyskens en Louis Maes hoge ogen gooiden, verspringen en hoogspringen was 
ons buikje aan het knorren. Dus was het tijd voor het middageten die de stam 
weer voor ons had klaargemaakt. Lekkere wortelpuree met vis en preisaus. Ons 
buikje zat weer goed vol. Bedankt stam! Na een voormiddag intensief sporten 
waren we natuurlijk moe en konden we een uurtje uitrusten tijdens de siësta. Een 
uurtje later waren we allen uitgerust en klaar voor het middagspel!  
Miss en Mister teerpoot werden vandaag verkozen. De presentator was Iegnas 
KromB  met Lindsey en Daisy als zijn assistentes. We werden in groepjes 
verdeeld, 3 van 4 jongens en 3 van 4 meisjes. Eerst stelden we ons voor, 
vertelden wat ons lievelingseten was, waar we naar school gingen, onze 
schoenmaat en hoe oud we waren. Zo wist Iegnas wie we precies waren. De 
assistenten Lindsey en Daisy hebben ons dan geschmink,t zodat we er op ons 
best uitzagen. Eerst moesten we ons bewijzen, door een paar opdrachtjes. Een 
ballon kapot blazen, een liedje maken over de leiding op het ritme van ‘ik zag 2 
beren’ en vliegers maken van papier. Op al de opdrachten kregen we punten, de 
beste punten van 1 groepje jongens en meisjes kregen een make over van 
Lindsey en Daisy. Die groepjes mochten zich daarna op de catwalk tonen. De 
andere groepjes met de minste punten mochten beslissen wie miss en mister 
teerpoot zou worden. Uiteindelijk werden Lara Coppens (één stem meer dan 
Muna Mann) en Emile Eggermont Miss en Mister teerpoot 2011.  
Na het middagspel aten we ons vieruurtje en wasten we ons. Als we weer proper 
waren zijn we aan tafel geschoven voor het laatste avondmaal van het 
herfstkamp 2011 dat waren boterhammen met ei.  
Toen ons buikje weer vol was, zongen we met volle borst mee tijdens een 
zangles die werd gegeven door onze eigenste Raksha en Koo. Door het slechte 
weer hebben jammer genoeg geen avondspel kunnen spelen.  
In de plaats daarvan hebben we geluisterd naar Tiny’s avonturen, met veel 
enthousiasme verteld door Raksha. Het was een zeer intensief kamp dus waren 
we snel moe. We kropen allemaal op tijd in ons bedje en mochten nog 15 
minuten babbelen, maar de 15 minuten waren nog niet voorbij of de meeste 
waren al in dromenland. 
Woensdag 2 november 2011 
De laatste dag is altijd iets speciaals, je bent blij dat je eindelijk naar huis mag 
maar anderzijds is het ook wel minder fijn om de valiezen te maken en alles te 
kuisen. Maar de teerpoten lieten het alweer niet aan hun hart komen. Iedereen 
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stond op in uniform en er volgde een korte turnles. Aline Despriet deed zoals 
elke ochtend weer zeer goed mee. Rozijnenbrood als ontbijt is altijd een topper 
en vandaag was dat niet anders. Vooral Mona Deschrijver en Myrthe 
Lermytte aten hun buikje vol. Daarna was het tijd om de valiezen te maken. 
Alle teerpoten deden enorm hun best om met de hulp van de leiding zo snel 
mogelijk hun valiezen te maken. Kibera Bostyn, Karel Boogaerts en Matisse 
Dewever zitten al in hun tweede jaar en waren dus al snel klaar. Lena 
Bernaerts was ook snel klaar maar achteraf bleek dat ze nog een paar spulletjes 
was vergeten . De valiezen waren bij iedereen gemaakt waarna we spelletjes 
gingen spelen in het bos. Na de spelletjes was het vroeger dan anders tijd voor 
het middagmaal opdat alles op tijd verteerd zou zijn voor op de bus. Soep met 
Pita stonden op het menu. Anna Meyskens liet het zich smaken, Matthew 
Deschryver daarentegen at veel minder dan gewoonlijk, was het niet lekker 
Matthew? Daarna was het nog tijd voor de dag der raden en dan het 
afscheidslied. Na het afscheidslied was het tijd om op de bus te gaan en dat 
bleek vooral bij Lara Coppens en Aimee Jean Sherwood nogal lastig 
aangezien ze het kamp voor hun nog wat langer mocht duren. De busrit verliep 
vlot en al snel stonden we bij mama en papa in Wondelgem waarna een einde 
kwam aan het herfstkamp van 2011. 
Dan rest mij enkel nog de eenheidsleiding te bedanken voor het schitterende 
kamp te organiseren de stam om het eten te bereiden. Als laatste wil ik graag 
nog alle teerpoten bedanken voor het schitterende kamp en natuurlijk de super 
leidersploeg zonder wie het kamp nooit mogelijk zou zijn geweest. Daarom wil 
ik graag Hathi, Koo, Mang en Raksha bedanken voor het kamp. 
Ik kijk al reikhalzend uit naar het paaskamp 2012, hopelijk tot dan allemaal.  
 
 

Uw reporters ter plaatse: Hathi, Koo, Raksha en Wontolla. 
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Programma Teerpoten  
Alle vergaderingen worden geopend en afgesloten in De Muze, tenzij anders 
vermeld. Voor updates van het programma, kan je onze website raadplegen. 
Indien jullie niet kunnen komen gelieve een mailtje te sturen naar: 
fret@dezwaluw.org of te bellen op mijn gsm-nummer: 0484/03.09.64 
 
10 december  14h-17h30: we gooien de beentjes los vandaag en doen  
   enkele turnoefeningen, neem je turnpantoffels dus  
   maar mee. Ook 50 cent voor de cola en een warme jas zijn 
   niet overbodig. 
 
17 December  14h-17h30: vandaag spelen wij gewoon veel spelletjes.  
   Indien er sneeuw is gevallen zullen we een sneeuwpop maken 
   dus zijn handschoenen en een muts wel aangeraden.  
   Daarnaast ook 50 cent voor de cola en een warme jas. 
24 december  Geen vergadering: zalig kerstfeest 
 
31 december  Geen vergadering: Gelukkig nieuwjaar!!! 
 
7 januari   Geen vergadering 
 
14 januari   14h-17h30: vandaag gaan wij op bezoek bij de alom  
   geprezen en bekende Pierke Pierlala. Daarvoor hebben wij €5 
   per persoon nodig. Ook een warme jas is niet overbodig 
   aangezien we naar daar moeten wandelen in de kou. 
 
21 januari   14h-17h30: de leiding heeft examens en om zowel de  
   teerpoten als de leiding eens te ontspannen zullen wij  
   vanmiddag een film kijken. Wij spelen natuurlijk ook  
   spelletjes. 50 cent voor de cola en warme jas is het enige wat 
   je moet meebrengen. 
 
28 januari   Geen vergadering 
 
4 februari   14h-17h30: vandaag herdenken we de stichter van de scouts 
   Baden Powell. Daarom spelen we samen met de wolven een 
   groot spel in Wondelgem. Vandaag hebben we een  
   tramkaart, 50 cent voor de cola en een warme jas nodig 
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11 februari   14h-17h30: we leren volksdansen vandaag, fun verzekerd. 
   Enkel 50 cent voor de cola, een warme jas en je beste  
   beentje voorzetten zijn voldoende vandaag. 
 
18 februari   Geen vergadering 
 
25 februari   Geen vergadering 
 
3 maart   10h-17h30: vandaag gaan we knutselen. Raksha en Mang 
   voorzien een knutselactiviteit. Neem voor de zekerheid een 
   T-shirt mee die vuil mag worden. Vergeet ook je   
   lunchpakket mee, 50 cent voor de cola en een jas. 
 
10 maart   14h-17h30: Hathi herhaalt voor ons nog eens het   
   Jungleverhaal en hun dieren. Neem 50 cent mee en een jas. 
 
17 maart   14h-17h00!!!: Wij gaan spelen in de groene vallei vandaag. 
   Wij wandelen naar daar dus we hebben enkel 50 cent en een 
   jas nodig. 
 

Vanavond is het ook paella-avond dus is de scouts iets vroeger gedaan. 
 
24 maart   14h-17h30: we verkennen de stad Gent met Wontolla als 
   gids. Zoals altijd zijn 50 cent en een jas voldoende. 
 
31 maart t.e.m 4 april: PAASKAMP. Verzamelen om 8u30 in Wondelgem! 

 
7 april   Geen vergadering 
 
14 april   Geen vergadering 
 
21 april   10h-17h30: wij gaan zwemmen in de Van Eyck. Natuurlijk 
   spelen wij ook veel spelletjes. Er valt heus wat mee te  
   brengen vandaag, namelijk zwemgerief, een tramkaart en 
   €5. Vergeet ook je lunchpakket niet. 

 
 

Wontolla 
Actieve Fret 

TAKLEIDER TEERPOTEN 
fret@dezwaluw.org 

0484/03.09.64 
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Artikel Wolven Herfstkamp 2011  
 
Zaterdag 29 oktober 
 
Zaterdag 29 oktober, een moment waar lang naar uitgekeken werd, het begin 
van ons jaarlijkse herfstkamp. Vijf dagen waarin de Wolven de Olmense bossen  
onveilig zullen maken. Voor velen een liedje dat al meerdere keren werd 
gezongen voor anderen een onbekend terrein. Wat staat er altijd in het 
kampboekje maar kan tot heden nooit worden nageleefd? “De bus vertrekt stipt 
op 9 uur”. Deze keer moest het anders, deze keer moesten wij, scoutsgroep De 
Zwaluw bewijzen dat wij op dat afgesproken tijdstip kunnen vertrekken. En 
wonder boven wonder slaagden we hierin. Ligt de reden bij onze nieuwe 
eenheidsleider of bij de grotendeels nieuwe takleiders??? Wie zal het zeggen?? 
Eén ding is zeker: om exact één voor negen vertrokken de twee volgeladen 
bussen richting het Limburgse. Tot nu toe alles volgens plan: Alle kinderen 
waren in orde en op tijd, de bussen vertrokken op het juiste tijdstip maar nu 
kregen we te maken met een onvoorziene tegenslag: FIIILLLLEEE :(. Zeker 
voor ons was dit vervelend aangezien we het geluk hadden om op de ‘goede’ 
bus te zitten. Eentje zonder radio, zonder DVD, zonder video, zonder microfoon 
en ga zo maar door. Gelukkig hadden de meesten onder ons elkaar al 2 weken 
niet meer gezien en was er voldoende gespreksmateriaal.  
Eenmaal aangekomen met een aanzienlijke vertraging kon het kamp echt 
beginnen. En beginnen doen we traditioneel met de kampwenken. Het doen en 
laten, wat mag er op kamp en wat mag er niet. In feite de kleine regeltjes die 
alles vlot moeten doen verlopen. Dit kamp legde Bagheera zijn linten af. Een 
soort van test waarbij hij de eerste twee en de laatste dag, de taak van Akela op 

zich neemt. Na het 
installeren van de kampen 
en het verorberen van 
onze heerlijk 
meegekregen lunch was 
het tijd voor welverdiende 
platte rust. Bo’kes laten 
zakken en ons lichaam 
opladen vol met energie 
zodat ze er tijdens het 
avond- en middagspel er 

volledig tegen aan kunnen. Eén ding was zeker: het woordje platte rust was voor 
Robin Vercauteren totaal onbekend. Het woordje “afleggen” daarentegen kende 
hij bijzonder goed. Competitiebeest zoals Robin is, probeerde hij van elk, maar 
ook elk vrij moment gebruik te maken om zijn eerste en tweede ster af te leggen 
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(de op één na hoogste niveaus die een wolf kan behalen). En dat zien wij graag 
zo een ingesteldheid, wie weet hebben we hier te maken met onze toekomstige 
eenheidsleider???  
Na ons zalige dutje was het tijd voor het eerste middagspel van het kamp. 
Vandaag speelden we in plaats van ganzenbord, wolvenbord JOEPIE. Met 
verschillende moeilijke opdrachten moesten de verschillende groepjes zo rap 
mogelijk het einde bereiken, maar pas op want wanneer je op een doodskop 
staat, mag je helemaal herbeginnen op start. Uiteindelijk was het team rood die 
het “dichtst” bij het einde kon geraken en dus de overwinning op zich nam. 
Honnngeeer !!! Dus was het tijd voor ons 4 uurtje. Een overheerlijke koek en 
een lekker glaasje frisse melk, wat kan een mens nog meer wensen?? Na onze 
refill speelden we enkele kleine spelen. Zo werd de sport frisbee ons half en half 
aangeleerd, maar het werd al rap duidelijk dat dit nog eventjes te hoog voor ons 
gegrepen was. Voetbal daar hadden we meer taart van gegeten dus besloten we 
ons verstand op nul te zetten en ons 100% te geven om die bal te scoren aan de 
overkant. Benno Mann was hier zeker en vast in zijn element. Je zou bijna 
denken dat zijn woordenschat beperkt is tot 4 woorden: Eten, drinken, slapen en 
VOETBAL :). Half bezweet gingen we terug aan tafel zitten want het was tijd 
voor ons eerste avondmaal. Kipcurrie met ananas mmmmmmm. Toen onze 
buikjes vol en rond waren trokken we ons terug voor een gezellige zangles en 
een spannend verhaal. Bagheera had een verhaal meegebracht van bij zijn opa.. 
Een verhaal dat al honderd jaar de ronde doet maar waar eigenlijk niemand van 
weet of het eigenlijk wel echt waar is? Wie zal het zeggen? Margot Despriet en 
Marie Eggermont zeker en vast niet. Deze twee moedige wolven waren 
plotseling spoorloos verdwenen... het enige wat er van hen overbleef was een 
brief met daarop: “Willen jullie Marie en Margot levend terug zien? Bezorg ons 
dan €1.000.000 voor elf uur....”  We hadden te maken met een regelrechte 
ontvoering en we besloten dus om ook een levensechte politieman in te 
schakelen. Deze gaf ons de mededeling dat hoe sterk we ook zijn, het niveau van 
de ontvoerders iets hoger lag. Dus regelde hij voor ons een echt SWAT-training, 
zorgde ervoor dat we € 1.000.000 aan geld konden verzamelen en dat we een 
plan hadden om de ontvoerders te pakken en Margot en Marie te bevrijden. 
Maar ondanks onze inspanningen mislukte ons plan omdat Amélie Michiels 
opeens ongelukkerwijs luid moest hoesten. Gelukkig kregen we toch een van de 
drie ontvoerders te pakken. Met stevige kracht verkreeg de politie de nodige 
informatie uit de gevangen ontvoerder waar de andere twee snoodaards zich met 
onze twee wolven bevonden. Deze keer was het meteen raak. We slaagden erin 
om Margot en Marie te bevrijden en de ontvoerders gevangen te nemen / 
wegjagen. Na deze toch wel lange en drukke dag was het bedjestijd. En we 
hadden geluk!!! Aangezien deze nacht het zomeruur naar het winteruur 
overschakelde, kregen we 1 uur langer slaap. Juuuuiiij. Met deze positieve 
gedachte kropen we allemaal snel in ons bedje, op naar dromenland.  
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Zondag 30 oktober  
 
We werden zachtjes gewekt door Bagheera, die ons ook meteen een turnles in 
onze schoot worp. Na de frisse turnles kregen we een lekker ontbijt, 
overheerlijke pannenkoeken die ons meer dan genoeg kracht gaven tot aan het 
middageten. Na de inspectie kregen ze van Bagheera morele opvoeding (Zijn 

jongens en meisjes 
gelijk?). Bij een 
morele opvoeding is 
het de bedoeling dat 
we elk onze mening 
over het onderwerp 
geven. En sommige 
hadden wel een zeer 
uitgesproken mening 
. Terwijl de ene 
groep morele 
opvoeding kreeg, 
kreeg de andere 
groep de techniek 
EHBO van Baloe, 
Akela, Chil en Mor. 

Voor we het wisten was het al weer tijd voor het middageten (zoetzure saus met 
balletjes en pasta, toch wel een vreemde combinatie vonden de meeste). Na het 
middag eten was het tijd voor een welverdiende siësta. Die was net lang genoeg 
om de nodige energie te verzamelen om ons volledig te kunnen geven tijdens het 
middagspel, namelijk het EHBO-spel. Hierbij werden de wolven in 3 groepen 
verdeeld met elk 2 groepsleiders. Elke groep heeft tijdens het spel 3 
verschillende functie. We mochten om de beurt de slachtoffers, de ambulanciers 
en de dokters zijn. We speelden het spel nog even verder na het 4-uurtje, zodat 
iedereen zeker eens een andere rol had gekregen. Daarna gaven we nog het beste 
van onszelf tijdens enkele kleine spelletjes bv: voetbal, frisbee dat vonden de 
jongens leuk bv: Benno Mann, Gilles Dewever, Robin Vercauteren. Na de vele 
spelletjes was het weer tijd voor het avondeten. Hierna zongen we er lustig op 
los tijdens de zangles van Bagheera. We kregen van Bagheera ook nog een 
verhaal te horen. Tijdens de kantine konden we smullen van lekkere snoepjes. 
Het avondspel werd afgelast en we speelden een quiz in de plaats. De quiz was 
een combinatie van vragen, opdrachten en spelletjes. Hier mochten we groep 2 
feliciteren met hun grote overwinning, PROFICIAT! Die avond kregen Amélie 
Michiels, Marthe Theunissen, Seppe Van De Walle, Robbe Verschelden en 
Anna Boogaerts welverdiend hun wolfje!  
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Maandag 31 oktober 
 
‘Aauw’, mopperden we tegen elkaar toen Chil ons kwam wekken. Hij rende 
onze slaapzaal al fluitend binnen, waardoor we binnen de kortste keren klaar 
wakker waren. We stapten met pijn in onze oren het gebouw uit om een lastige 
turnles te verteren. ’s Morgens waren we immers niet stil geweest , ook al had 
de leiding ons dit uitdrukkelijk gevraagd! Nadien konden we allemaal een stevig 
ontbijt gebruiken, dat dan ook in enkele luttele minuten verslonden was. Na de 
gebruikelijke inspectie en het wassen, werkten we onszelf alweer in het zweet. 
De sportproeven (verspringen/hoogspringen) stonden op het programma. Het 
beste en nog veel meer gaven we van ons zelf, en sommige gaven zelfs nog 
meer. Zo wou Jannes Depoortere zo graag over het touw springen , dat hij het 
niet erg vond om daar zand voor te eten. Dit doe je door jezelf helemaal over het 
touw te smijten en met 
je gezicht eerst te 
landen. Na het eten en 
onze welverdiende 
siësta werden we in 
groepjes verdeeld om 
te strijden tegen elkaar 
in een partijtje 
Kolonisten van Catan. 
We vochten tot het 
bittere eind om 
grondstoffen, huizen en 
steden, en een zo groot 
mogelijk gebied. En 
een hevige strijd was 
het. Uitgeteld begaven we ons naar het 4-uurtje om even te bekomen. Dit werd 
gevolgd door de techniek sluipen, gegeven door onze Bagheera. De pret die we 
hadden tijdens de techniek viel in het water door Baloe. Ze wou, op ons 
aanvraag, de sluipgangen niet voor doen. We strompelden teleurgesteld naar het 
avondeten. Lang duurde onze teleurstelling niet, want na het eten was het alweer 
tijd voor een spetterende zangles en een spannend verhaal. Het verhaal was zo 
spannend en avontuurlijk dat we aan de lippen van Chil hingen. Nog na bevend 
van het verhaal, werden we naast de chalet plots opgeschrikt door een bende 
monsters die feeën aanvielen. Vele en vuile opdrachten stonden ons te wachten 
om de feeën weer beter te maken. Uiteindelijk is het ons gelukt om alle 
opdrachten keurig en op tijd af te werken. De feeën waren gered! Met een 
voldaan gevoel kropen we in ons bed en sloten onze ogen. 
 
 
 



 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – DECEMBER 2011 TOT MAART 2012 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: SLOCK KAREL SIMON – SPAANSKASTEELPLEIN 26  – 9000 GENT 

 

18 

De top 3 van beste resultaten: 
 
Verspringen Hoogspringen 

 
  
 
 
 

Dinsdag 1 november 
 
Op dinsdag werden de wolven gewekt door Baloe, die ze dan ook direct een 
stevige turnles gaf. Van al die beweging kregen we natuurlijk grote honger en 
kregen een lekker ontbijt van de Stam voorgeschoteld. Zoals gewoonlijk 
zorgden we na het eten dat onze kamers proper lagen en dat we grondig 
gewassen waren. Zodat we daarna een eindje konden gaan lopen. De oudste 
wolven onder ons sprintten over een afstand van 100m en de jongeren over een 
afstand van 60m. Natuurlijk was het niet alleen sprinten, maar ook de 400m, 
waarbij Simon Verschelden een zeer mooie tijd vastlegde! Na deze grote 
inspanning was het natuurlijk weer tijd om ons hongerige maagjes met het 
lekkere eten dat we kregen voorgeschoteld te vullen. Nadat we goed waren 
uitgerust na een heerlijke siësta moesten we plots Wendy de wc-madam een 
handje helpen. Wendy stond namelijk op het punt om haar job te verliezen en 
vroeg ons om onze hulp. Dit konden we natuurlijk niet negeren en begonnen 
hard te werken om Wendy te helpen. Op een bepaalde post moesten we dan ook 
vraagjes beantwoorden en wist Thea Parker ons te vertellen dat Noorwegen één 
van onze werelddelen is. Uiteindelijk lukte het de wolven om Wendy haar job 
terug te bezorgen en als beloning kregen we een lekker koekje en een fris glaasje 
melk van Wendy. ’s Avonds kregen we nog een heel leuk verhaal te horen van 
Kaa en omdat het daarna pijpenstelen aan het regen was, moesten we de dag 
afsluiten met een paar heel leuke binnenspelletjes waarbij de wolven nog eens 
konden bewijzen hoe creatief of hoe goed ze wel waren in bepaalde spelletjes! 
 
Hier de beste resultaten van het lopen: 
 
60m sprint 
Ilona Lust 11.43 s 
Margot Despriet 11.64 s 
Robbe Verschelden en 
Arno Ternier 11.83 s 

 
 
 

Marthe Theunissen 2m80 
Seppe Van De Walle 2m75 
Gilles Dewever 2m70 

Seppe Van De Walle 1m10 
Simon Verschelden 1m05 
Andreas Vega Trabucco 1m 



 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – DECEMBER 2011 TOT MAART 2012 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: SLOCK KAREL SIMON – SPAANSKASTEELPLEIN 26  – 9000 GENT 

 

19 

 
100m sprint 
Marthe Theunissen 16.65 s 
Simon Verschelden 16.70 s 
Ramon Demey 17.38 s 
 
400m lopen 
Benno Mann 1 min 21 s 
Simon Verschelden 1 min 27 s 
Andreas Vega Trabucco 1 min 30 s 
 
Woensdag 2 november 
 
Het was al weer de laatste dag van het herfstkamp. Om 8 uur opstaan en 
klaarmaken voor de turnles van Mor. Na de turnles was het tijd voor het ontbijt 
een paar lekkere sneden rozijnenbrood naar binnen happen en  we konden onze  

valiezen beginnen maken. Tijd om in te 
pakken. Na het inpakken van de 
valiezen was het tijd voor vrij spel. 
Mor, Chil en Akela hielden de kindjes 
bezig. Kaa, Bagheera en baloe kregen 
de taak om een deel van de chalet te 
kuisen. De tijd ging snel vooruit en voor 
we het wisten was het tijd om onze 
buikjes weer te vullen. We kregen 
lekker vers gemaakte wortelsoep als 
voorgerecht, als hoofdgerecht kregen 

we pistolets met pita en groenten voorgeschoteld, en als dessert kregen we een 
lekkere mandarijn. Sommige wolven hadden na 2 pistolets nog niet genoeg zoals 
Ramon Demey, Robin Vercauteren, Andreas Vega Trabucco, … Na de lekkere 
maaltijd hadden we nog een klein half uurtje om de evaluaties te doen bij de 
kinderen. We deelden de kinderen in 5 groepen voor de evaluatie. Toen we klaar 
waren met de evaluatie hoorden we “ Bus is daar!!”. Tijd om alle valiezen in te 
laden. De bus was gevuld en we konden starten met het afscheidslied “Er moet 
nu toch vaarwel gezegd“. Het was tijd om in te stappen en te vertrekken richting 
Gent. Maar nee hoor het is geen vaarwel voor we het weten zien we elkaar terug 
op het volgende kamp. Even nog de stam en de eenheidsleiding bedanken voor 
het lekkere eten, de vele snoepjes en het leuke kamp. Dankuuu!! . 
 

Uw verslaggevers, 
De Wolvenleiding 
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Programma Wolven 
Zaterdag 10/12/2011 
14h tot 17h30. Ooit al gehoord van het Kristallijn? Want hier gaan we vandaag 
naartoe. Meebrengen:  

• Handschoenen en eventueel een sjaal en een muts 
• € 6 
• Tram- of buskaart (of € 2) 

 
Zaterdag 17/12/2011 
14h tot 17h30. Vandaag trekken we de stad in om koekjes te verkopen. We leren 
ook en nieuwe dans, namelijk de dans van Bagheera. Meebrengen: € 0.50 + 
regenvest. 
 
Zaterdag 24/12/2011 
Geen vergadering. 
 
Zaterdag 31/12/2011 
Geen vergadering. 
 
Zaterdag 07/01/2012 
Geen vergadering. 
 
Zaterdag 14/01/2012 
14h tot 17h30. Gelukkig Nieuwjaar iedereen!!! In deze koude tijden staat er een 
gezellige filmnamiddag op het programma. Meebrengen: €0.50. 
 
Zaterdag 21/01/2012 
14h tot 17h30. We leren zelf een spel maken en spelen dat dan ook. Voor de 
geïnteresseerden: hiermee kan je een badge verdienen! Meebrengen: €0.50 + 
dikke jas. 
 
Zaterdag 28/01/2012 
Geen vergadering. 
 
Zaterdag 04/02/2012 
10h tot 17h30. Samengevat in 1 woord: plons! Afspraak om 10h aan zwembad 
Rooigem (Peerstraat 1, 9000 Gent). Daarna trekken we naar de Wondelgemse 
bossen en spelen een groot bosspel. Meebrengen: Zwemgerief + lunchpakket + 
tram-/buskaart + € 5 + dikke jas. 
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Zaterdag 11/02/2012 
14h tot 17h30. We herdenken de stichter van de scouts, Baden Powell. We 
spelen ook veel spelletjes. Meebrengen: €0.50 
 
Zaterdag 18/02/2012 
Geen vergadering. 
 
Zaterdag 25/02/2012 
Geen vergadering. 
 
Zaterdag 03/03/2012 
10h tot 17h30. - - / - - - / ° - ° / ° ° ° / ° Als je dit kan ontcijferen, weet je al waar 
we het vandaag over zullen hebben. Verder trakteren Baloe en Mor de Wolven 
op een rondleiding doorheen het historisch centrum van Gent. Meebrengen: 
€0.50 + regenvest. 
 
Zaterdag 10/03/2012 
14h tot 17h30. Vandaag gaan we veel spelen. Meebrengen: €0.50 + regenvest. 
 
Zaterdag 17/03/2012 
14h tot 17h. Ooit al eens verloren gelopen? Dat was dan je laatste keer, want we 
leren vandaag onze weg vinden met een kaart en kompas. Meebrengen: €0.50 + 
regenvest. 
 
Zaterdag 24/03/2012 
14h tot 17h30. Vandaag leren we de dans van Kaa. Verder gaan we zeer veel 
spelen. Meebrengen: € 0.50 + regenvest. 
 
Paaskamp van zaterdag 31 maart tot woensdag 4 april! 5 dolle dagen waar je 
meer info over vindt in de kampfolder. 
 
Zaterdag 07/04/2012 
Geen vergadering. 
 
Zaterdag 14/04/2012 
Geen vergadering. 
 
Zaterdag 21/04/2012 
14h tot 17h30. Vandaag leren we hoe we een gewonde moeten verzorgen. We 
spelen uiteraard ook veel spelletjes. Meebrengen: €0.50 
 
Zaterdag 28/04/2012 
Geen vergadering. 
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Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet de 
takleidster vooraf te verwittigen. 

 
Akela 

Correcte Mees 
TAKLEIDSTER WOLVEN 

mees@dezwaluw.org 
  0472/33.20.27 
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Artikel Herfstkamp 2011 JVG’s 
Zaterdag 29/10/11 
Zoals elke eerste zaterdag van de herfstvakantie stond het terrein in Wondelgem 
vol met fris uitgeslapen jvg’s. Toen we allemaal afscheid hadden genomen van 

de mama’s en de papa’s vertrokken 
we op een onvergetelijk herfstkamp 
te Balen. Na een lange busrit 
konden we uitstappen aan ons 
vertrouwd kampterrein de 
Spreedonken en die goede bosgeur 
opsnuiven. Na alle valiezen 
versleurd te hebben was het tijd 
voor onze oude traditie: de eerste 
kampdag al op tocht gaan. En niet 
zomaar een tocht, een kapellen 
tocht! Hoe meer kapellen je 

tegenkwam met je patrouille, hoe meer tijd er van je totale staptijd afging.  
Uiteraard is een tocht geen tocht bij de jvg’s  als er geen grappige dingen 
gebeuren… Zo had Aaron Dierickx zijn azimut genomen op 150 graden in 
plaats van 155, waardoor de leeuwen een beetje verder van het punt uitkwamen 
dan de bedoeling was… Daar bovenop 
kwamen ze ook nog eens een wilde ezel tegen, 
wat toch wel even verschieten was! Ook 
verwisselde Sven Demuynck een 
gemeentegrens op de kaart met een spoorweg, 
wat een heel verbaasde blik opleverde toen hij 
in het midden van een bos geen spoorlijn zag. 
Toen we uiteindelijk allemaal waren 
aangekomen bij de Spreedonken, aten we een 
lekkere maaltijd en installeerden iedereen zijn 
bed. Die avond haalden Arne Stroo, Marle 
Verhaege, Megane De Boever, Sara Mens, 
Bruno De Vos, Tobias Haeck en Ruben 
Hoflack hun hoed, proficiat! Daarna gingen we 
allemaal wat vroeger gaan slapen, vermoeid 
door de lange tocht. 
 
Zondag 30/10/11 
Nadat de jvg’s gewekt werden was het tijd voor een ontbijt om terug op krachten 
te komen. Na de inspectie was het tijd voor de morele opvoeding, gegeven door 
Husky. Het onderwerp van dit kamp was vandalisme. Tijdens de discussies 
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hoorden we veel grappige verhalen van Vic Tack en Bruno De Vos en kwamen 
we te weten dat er wel een dief in elke jvg van ons zit… 
Hierna was het tijd voor de ontluiking waarom ze allemaal een witte t-shirt 
nodig hadden: om te bespuiten! De leiding had gezorgd voor groene en roze fluo 
spuitbussen waarmee de jvg’s een tekening naar keuze mochten spuiten. 
Waarom? Da’s een verhaal voor later… 
Na eens kennis gemaakt te hebben met de Amerikaanse sport Lacrosse was het 
tijd voor het middageten en vervolgens een siësta. Ondertussen bereidde de 
leiding het middagspel voor: De Mol! De jvg’s werden telkens in verschillende 
groepen verdeeld en moesten teambuilding opdrachten doen. MAAR! Tussen 
alle jvg’s zat er 1 mol die alles subtiel moest saboteren. Eens ze een aantal 
opdrachten hadden uitgevoerd, kregen de jvg’s een vragenlijst die ze moesten 
proberen invullen. Fennek (Dino Coppens) nam dit heel serieus en begon 
meteen al zijn verdachten te ondervragen . 
Een vieruurtje later was het tijd voor de eerste techniek van het kamp: 
commandokoord en apenbrug. Hier was alles vlot en zonder pijn (of toch een 
beetje?) verlopen. Na het avondeten, de gemeenschappelijke zangles en de 
kantine was het tijd voor het vervolg van het middagspel: De jvg’s werden in 3 
vaste groepen verdeeld en moesten opdrachten doen. Als ze de opdracht goed 
hadden gedaan kregen ze de bestemming van de volgende opdracht. De groep 
van Aaron Dierickx had in het begin een voorsprong, maar bij de 2e opdracht 
ging het wel wat trager… zo moesten ze eieren zoeken en na een tijdje kwam ze 
erachter dat ze er per ongeluk al op hadden gestapt. Ook dacht iedereen dat de 
deeg voor cake die voor pannenkoeken was en veel jvgs konden ook niet 
stoppen met ervan te eten. Op het einde van het spel kwam het moment waar 
iedereen op had gewacht: wie is de mol? De jvg’s mochten nog een laatste gok 
wagen en een grote meerderheid had gegokt op Ruben Hoflack. Het was dus 
een grote verbazing toen bekend werd gemaakt dat Maarten Depoortere de 
mol was! Hij mocht dan ook het avondlied inzingen en daarna was het bedde 
binnen. 
 
Maandag 31/10/11 
Na de dagelijkse routine van opstaan, ontbijt, 
inspectie en wassen was het eens tijd voor wat anders: 
een voorbereidend middagspel. Die middag zouden 
de jvg’s in het groot ‘gotcha’ spelen en om te weten 
wie hun slachtoffer was, moesten ze opdrachten doen. 
Daarmee konden ze dan naar de centrale post gaan en 
mochten ze vragen stellen over hun persoon. Tobias 
Haeck had een strategie waarbij hij eerst zeer veel 
opdrachten deed, om daarna al zijn vragen in 1 keer te 
stellen. Zo raadde hij zijn slachtoffer maar in liefst 3 
vragen! Ook gaf Vic Tack een zeer romantische en 



 

UITGAVE STEEDS BEREID - SCOUTSGROEP 120° FOS DE ZWALUW – DECEMBER 2011 TOT MAART 2012 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: SLOCK KAREL SIMON – SPAANSKASTEELPLEIN 26  – 9000 GENT 

 

25 

Franse liefdesbeschrijving aan Arasari in ruil voor een vraag.  
Toen iedereen zijn persoon geraden had, gingen we gaan middageten en was het 
daarna tijd voor het echte middagspel. Als ze op het spelbord op een bepaald 
vakje kwamen, konden ze opdrachten doen voor een speciale ‘gave’. De 
lievelings opdracht van alle jvg’s was natuurlijk boterhammen eten zonder je 
handen te gebruiken! Alle eer hiervoor gaat naar Arne Stroo die in 43 seconden 
een boterhammen met perensiroop naar binnen werkte..  
Toen iedereen aan het vieruren was keek de leiding even opzij en wat zagen ze? 
Raoul Rombouts en Aaron Dierickx die maar rare dingen aan het doen waren 
tegen elkaar… Blijkbaar was het een ‘moholen gevecht’ en heeft de leiding toch 
eventjes goed kunnen lachen! Na het vieruurtje mochten de jvg’s hun 
sportschoenen aantrekken voor de 400 meter en 100 meter sprint. Tijdens de 400 
meter kregen we zelfs eventjes gezelschap van een ezel!   
 
De top 3 van de beste lopers en sprinters: (Proficiat!) 
100m       
1. Arne Stroo: 16"8 
2. Merel Stroo: 17" 
3. Fitis: 17"60 
400m  
1. Arne Stroo: 1min 24s 
2. Merel Stroo: 1min 27s 
3. Aaron Dierickx: 1min 30s 
 
Na uitgehongerd te zijn van al dat 
sporten gingen we eten, met 
daaropvolgend de zangles en 
kantine. Die avond was het 
Halloween en de leiding had een 
speciaal spel voorbereid: In plaats 
dat zij zich helemaal schminkten en 
eng aankleedden, was het de jvg’s 
hun beurt. Door opdrachten te doen 
kregen ze snoep waarmee ze kledij 
en schmink konden kopen. Tijdens 
de opdrachten kwam hun 
originaliteit weer eens naar boven. 
Zo verzon Raoul Rombouts de grap 
‘Een vampier sprong eens in de zee 
maar hij sprong ernaast’ en maakten 
Helena Dierickx en Jana De 
Boever een verhaaltje waarbij een 
banaan Tagoean was, een pompoen 
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Helena Dierickx was die het kind bleek te zijn van een kiwi: Jana De Boever. 
Ook dacht Helena Dierickx dat Halloween altijd op vrijdag de 13e valt… Op 
het einde van het spel besloot de leiding wie het ‘engst’ was en die kreeg als 
beloning een uitgeholde pompoen.  
De winnaars waren de volgende: 

1. René Rombouts 
2. Marle Verhaege 
3. Raoul Rombouts 

 
Proficiat! En daarna was het tijd om in het bedje te kruipen. 
 
Dinsdag 01/11/11 

In de voormiddag was het nog eens 
tijd voor een techniekje: vuren. De 
jvg’s moesten per 2 of alleen een 
vuur maken en na veel keer te zijn 
verplaatst is dit bij iedereen gelukt. 
Als ze rap een vuur hadden kregen ze 
ook een eitje om te koken zolang de 
voorraad strekte. Iedereen deed dit 
zonder problemen behalve Kedist 
Coppejans had de opdracht wat 
verkeerd begrepen… zo maakte zij 
een roerei in plaats van een gekookt 
ei, maar het smaakte toch hé?! Van 
al dat vuren hadden we honger en 
dorst gekregen en alsof de stam ons 
had gehoord hadden ze een heerlijke 
maaltijd voor ons bereid. Na de 
siësta was het alweer tijd voor super-
kei-demax-leuk middagspel. De 
jvg’s werden in 4 groten groepen 
verdeeld, de elfen, de demonen, de 

mensen en de magiërs. Ze kregen elk een kasteel en door geld te verdienen 
konden ze hun kasteel uitbreiden en meer troepen maken waarmee ze konden 
vechten. Bij het zien van het kasteel van de magiërs gaf Vic Tack de opmerking 
dat het toch wel zéér moeilijk moest zijn als magiër om in de hoogste toren van 
het kasteel te geraken. Daarna bleef hij maar voort fantaseren hoe ze dit 
probleem konden oplossen . Na het vieruurtje gingen we nog eens de 
sportievelingen uithangen, deze keer met hoogspringen. In het begin ging het 
goed, maar na een tijdje bleek dat de rekker ons niet zo graag had. Hij bleef 
maar koppig kapotgaan en na een tijdje was hij het zo beu dat hij zelfs 
onzichtbaar werd voor sommige mensen, is het niet jvg’s? En alsof het niet erger 
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kon begon het ook nog eens te regenen. Maar wij zijn echte doorzetters en 
bleven maar hoogspringen.  
 
Uiteindelijk kwamen we uit met deze winnaars; proficiat aan allemaal! 
1. Merel Stroo: 1m15  
2. Fitis: 1m10 
3. Ruben Hoflack: 1m 
 

De leiding had voor de 
laatste avond als 
verrassing een bosfuif 
georganiseerd, maar 
toen het maar bleef 
regenen en regenen 
hadden ze stiekem alle 
installaties naar binnen 
gebracht. Na de kantine 
moesten de jvg’s, die 
nog van niets wisten, 
hun fluo t-shirt aandoen 
(aaah, hier komt de aap 
uit de mouw!) en 
werden ze naar de 

fuifplaats geleid. Daar waren veel blacklights geplaatst, wat een mega speciaal 
effect gaf. Als openingsnummer werd ‘Barbie Girl’ gedraaid door Dj Lama, wat 
iedereen uiteraard kon meeschreeuwen door de tocht. Sommige jvg’s 
ontplooiden zich tot echt feestbeesten en Husky, Giraf en Arasari  speelden 
voor danspolitie. Vanaf iemand even ging zitten werd die terug op de dansvloer 
gesleurd door hun . Toen het al wat laat begon te worden kregen de jvg’s, moe 
van al dat dansen en feesten, een verdiende nachtrust.  
 
Woensdag 02/11/11 
Om 8 uur klonk er door de gangen ‘Opstaan in perfect uniform!’ Huh? 
Uniform? Jawel, het was al reeds de laatste dag van het scoutskamp… Wat 
vliegt de tijd toch voorbij als je plezier hebt! Nadat iedereen verzameld was, was 
het tijd voor een korte turnles en ontbijt, waarna we begonnen aan het maken 
van de valiezen en de opkuis. Als iedereen zijn gerief buiten had gezet, gingen 
we nog snel even verspringen. De verst-springende-jvg’s waren: 
 
1. Arne Stroo: 2.98 
2. Fitis: 2.89 
3. Aaron Diericks: 2.87 
Proficiat!! 
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Daarna kwamen Fitis (Cato Dambre), Rozan Michiels , Febe Declercq en 
Jana De Boever met Husky en Arasari mee om de eetzaal eens onderhanden te 
nemen met schuurborstel, aftrekker en dweil. De meisjes kwamen tot de 
conclusie dat hun schoenen te vuil waren, dus deden ze het kuisen gewoon maar 
op blote voeten. Dit had tot gevolg dat Rozan Michiels op het einde van het 
kuisen goede vrienden was geworden met de grond . Ondertussen hadden de 
andere jvg’s hun evaluatie ingevuld en was het tijd voor het eten: Pita’s, mmm! 
Toen iedereen al voor een 2e of 3e keer was gaan aanschuiven riep iemand met 
luide stem ‘BUS IS DAAR!’ en was het tijd om valiezen te gaan stapelen in de 
bus. Uiteindelijk was het moment daar. Het moment dat we allemaal zo lang 
mogelijk probeerden te vermijden, dat we liefst niet onder ogen zagen: het 
afscheid.  
Zoals altijd gingen we met de eenheid in een kring staan om het afscheidslied te 
zingen en dan het kamp te beëindigen met de patrouillekreten. Moe maar 
voldaan van zo’n leuk kamp stapten we allemaal de bus op, richting Gent. 
Uiteraard bedanken wij de eenheidsleiding voor de organisatie van het 
Herfstkamp en de Stam voor het enorm lekkere eten dat wij elke dag massaal 
voorgeschoteld kregen. 

 
 
 

Jullie reporter ter plaatse 
 

Nieuwsgierige Arasari 
  HULPLEIDER JVG’S 
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Programma JVG  
Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te 
geven aan Lama (lama@dezwaluw.org of 0494/45 21 88). Indien we naar 
Wondelgem gaan, gelieve dan altijd een tramkaart of geld mee te hebben. 
Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet. 
Elke laatste vergadering van de maand openen we in De Muze en sluiten we 
in Wondelgem! Dit zodat we wat meer op ons terrein kunnen zijn. Geef een 
seintje indien dit niet zou lukken. 
 
Zaterdag 10/12/11 Vergadering van 14u00-17u30  

We leggen uit hoe je het weer kan voorspellen aan de hand 
van dieren, wolken, luchtdruk... Kortom, je wordt een echte 
weerman. Hoeveel gaat de aarde nog opwarmen? Haal de 
Sabine Hagedoren in je boven! Verder spelen we vele kleine 
spelen. 

 
Zaterdag 17/12/11 Vergadering van 14u00-17u30 

Openen in Gent, sluiten in Wondelgem! We leren alles wat 
er te leren valt van de techniek EHBO, van een steunverband 
tot de pompiersgreep. We leren zelf hoe we iemand moeten 
reanimeren! We spelen er een groot spel rond. 

 
Zaterdag 24/12/11 Geen vergadering 
 
Zaterdag 31/12/11 Geen vergadering 
 
Zaterdag 07/01/12 Geen vergadering 
 
Zaterdag 14/01/12 Vergadering van 14u00-17u30 

De eerste vergadering van het jaar houden we in hartje Gent! 
We spelen er een groot morsespel, die wel eens zeer speciaal 
kan worden... Perfect uniform uiteraard. 

 
Zaterdag 21/01/12 Vergadering van 14u00-17u30 

Openen in Gent, sluiten in Wondelgem! Vandaag wordt 
een speciale dag, we leggen namelijke de badge Creativiteit 
af! We knutselen er op los en zien wie het creatiefst en 
handigst is. Om het nóg leuker te maken spelen we natuurlijk 
ook veel spelletjes. 

 
Zaterdag 28/01/12 Geen vergadering 
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Zaterdag 04/02/12 Vergadering van 10u00-17u30 
Één badge is niet genoeg, vandaag leggen we er namelijk 
nog 1 af! We gaan naar een leuk zwembad en doen badge 
Zwemmer, waarna we spelletjes in het zwembad spelen. 
Hierna krijgen we leuke nieuwe volksdansen aangeleerd van 
iemand buiten de scouts! Vergeet dus je zwemgerief en 
sportschoenen niet. 

 
Zaterdag 11/02/12 Vergadering van 14u00-17u30 

Openen in Gent, sluiten in Wondelgem! Op deze 
vergadering eren we de enige echte Baden-Powell, bij wie 
scouting allemaal begon. Dat is niet alles, want we gaan 
namelijk ook leren koken op een gasvuur! Zorg maar dat je 
honger hebt... 

 
Zaterdag 18/02/12 Geen vergadering 
 
Zaterdag 25/02/12 Geen vergadering 
 
Zaterdag 03/03/12 Vergadering van 10u00-17u30 

Het is al even geleden, dus we gaan nog eens op tocht. 
Rugzak op de rug en blote knieën! We pakken het anders aan 
en proberen eens wat specialere kaartleestechnieken. Vergeet 
je kaartleesmateriaal en lunchpakket niet! 

 
Zaterdag 10/03/12 Vergadering van 14u00-17u30 

Tijd om eens wat sportief te wezen en onze 3e badge van het 
jaar te halen: badge Atleet! Om dit in de beste 
omstandigheden te doen gaan we naar de atletiekpiste van de 
Blaarmeersen. We houden het wijs en gaan ook kogelstoten! 
Vergeet je sportkledij en tramkaart niet. 

 
Zaterdag 17/03/12 Vergadering van 14u00-17u00! 

Vandaag verkennen we stad Gent eens, en horen wat nu 
eigenlijk het verhaal is achter de klok die op de grond ligt en 
waarom de Sint-Michielskerk zo plat is. Dit uiteraard 
verwerkt in een superwijs spel! De vergadering eindigt om 
17u00, aangezien het ’s avonds paëlla avond is. 

 
Zaterdag 24/03/12 Vergadering van 14u00-17u30 

Openen in Gent, sluiten in Wondelgem! We bezoeken de 
bossen in Wondelgem en maken het onveilig door er een zot 
cool bosspel te spelen. We herhalen nog eens kort kaartlezen 
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zodat we er de weg niet verliezen natuurlijk. Verder proberen 
we zo veel mogelijk technieken af te leggen. 

 
Paaskamp van Zaterdag 31 Maart tot Woensdag 04 April 2012 

 
Zaterdag 07/04/12 Geen vergadering 
 
Zaterdag 14/04/12 Geen vergadering 
 
Zaterdag 21/04/12 Vergadering van 14u00-17u30 

Openen in Gent, sluiten in Wondelgem! Een vergadering 
in teken van vanalles en nog wat: we leren de technieken 
noorden bepalen, spoortekens en balspel. We leggen wat af 
en spelen vele spelletjes. 

 
 

Eigenwijze Lama 
TAKLEIDER JVG’S 

lama@dezwaluw.org 
0494/45 21 88 
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Artikel VG’s Herfstkamp 2011 
Zaterdag 29 oktober 
Opstaan, al dan niet ontbijten, in de auto stappen en vervolgens zich richting het 
kerkhof in Wondelgem  begeven, dat was zowat iedereen zijn ochtend 
omschreven. Hier en daar wat kleine oogjes maar een grote glimlach om er een 
onvergetelijk kamp van te maken. Gelukkig moesten we de camion niet meer 
laden want die was reeds geladen op het leidersweekend het weekend ervoor. 
Dus enkel nog de valiezen werden razendsnel ingeladen en voor we het wisten 
zwaaiden we naar onze mama’s en papa’s om een week zonder hen te moeten 
doorbrengen! Maar niet getreurd, al die mama’s en papa’s werden vervangen 
door het superduo Leeuw & Hinde. Zij hadden een week gepland met 
activiteiten om de VG’s het naar hun zin te hebben. Intussen onderweg naar de 
Spreedonken leek het aantal VG’s niet te kloppen. En inderdaad Bunzing en 
Pekari waren niet mee. Bunzing had van tevoren verwittigd en had andere 
zaken gepland, en Pekari had een ongelukje vorige donderdag en kwam in de 
plaaster terecht met zijn been. Aangekomen in de spreedonken was er een kleine 
discussie over de kamers, maar al bij al ze zijn kunnen blijven liggen. Al was er 
een kleine ontevredenheid bij de meisjes. Ara, Impala en Yanne liggen 
namelijk al jaren samen op de kamer. Maar Leeuw wou hier verandering in 
brengen en legde ze apart. Het is voor jullie eigen bestwil meisjes. Vooraleer we 
onze boterhammen gingen opeten, moesten we nog even de camion uitladen. Zo 
gezegd zo gedaan. Eindelijk konden we eten, al was Gaely De Boever minder 
tevreden, haar boterhammen waren namelijk verdwenen. Aiko had ze 
opgegeten. Nadat iedereen, ook Gaely, gegeten had onze eerste siësta. Ook al 
gaan we al enkele jaren naar de Spreedonken, niet elk bos / weide / pad had een 
naam. De Verkenners moesten een plattegrond maken van de Spreedonken en zo 
zette de leiding dan een stip op hun kaart waar ze een bandje konden vinden. 
Buffel, Dingo en Yanne proficiat aan deze duidelijke overwinnaars. Het 
avondspel dan was het de bedoeling om zo stil mogelijk te zijn en een voorwerp 
van tussen de benen te nemen van de andere ploeg. Grappige momenten 
verzekerd. Buffel had er niets anders op gevonden om ze te pesten met een 
lange stok zodat ze niet wisten waar hij stond. Anderen deden aan teamwork en 
zo waren de geblinddoekten dan versteld hoe het voorwerp weg kon zijn. Al 
gauw werd het laat en was het bedtijd! Hoera vannacht wordt het terug 
wintertijd en mochten we een uurtje langer slapen! Of niet? 
 
Zondag 30 oktober 
Psssst.. Opstaan. Werd er in ieders oor gefluisterd. Vandaag vertrokken we op 
tocht. Maar iets bleek er niet te kloppen. Inderdaad het was nog maar 3 uur! 
Allen onze zak pakken, boterhammen smeren, middagmaal meenemen en we 
waren vertrokken. 3:45 tikte de klok en de eerste passen waren gezet. Behalve 
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voor Leeuw. Hij had ook een accidentje gehad anderhalve week geleden. Zijn 
ligamenten waren gescheurd. Gelukkig kon hij nog auto rijden en volgde alles 
vanop afstand en wachtte hij de patrouilles op elk punt op. Leeuw had ook voor 
iets extra’s gezorgd waar enkelen onder ons misschien toch wel stiekem aan 
verslaafd kunnen geraken: Mixed-up van de lidl. Een klein energydrankje voor 

de nacht makkelijker 
door te komen. Leeuw 
zorgde er dan ook voor 
dat er niet te veel van 
gedronken werd. Zonder 
twijfel was het leukste 
punt van de tocht de 
azimut! Altijd lachen 
die azimuts. De leiding 
wacht dan op het 
volgende punt met heel 
veel geduld want dit 
punt van anderhalve 
kilometer heeft maar 
liefst 2 uur geduurd! En 

het is ook altijd lachen als ze toekomen. Dan komen ze af met zo van die straffe 
verhalen zoals: Dingo die in een boom bleef hangen als hij eruit sprong. Impala 
die voorover viel in een beek. Dingo ook met zijn SUPER schoenen die maar 
niet nat werden! Terwijl de rest natte voeten had. Etc… Conclusie, iedereen 
kwam met natte kleren toe. Gelukkig was het eetpunt en haalden we onze esbit-
vuurtjes boven om de overheerlijke ballekes in zoetzure saus klaar te maken. 
Onze aankomst om 16h (zoals gepland) werd beloond met pannenkoeken! 
Zoveel je er maar kon eten. De rest van de eenheid kreeg ze als ontbijt en er 
waren er nog een 100 stuks over voor ons . Smullen maar. En plots kwam er 
een verassing. Er pikkelde iemand doorheen het kamphuis naar ons toe. Het was 
Pekari op krukken. Met open armen werd hij ontvangen en we waren allen blij 
dat hij ons vervoegde. Sfeer +2. Om het na zo een lastige dag was rustiger te 
houden gingen we ons even bezighouden met ons fluitkoord, je weet wel zo een 
touw met allemaal rare knoopjes in die een leider rond zijn arm draa  gt. Voor de 
één al wat makkelijker dan voor de ander. Zo had Hyena het zeer moeilijk met 
vlechten, daar had hij nog nooit van gehoord. Ara liep dan al weer voor op de 
andere en kon zo de anderen dan ook een beetje helpen. Om het toch rustig te 
blijven houden hadden we een quiz, met heel uiteenlopende resultaten. Maar 
met als slotwinnaar Yanne, Okapi en Hyena! Proficiat , met een score van 
31/40! Al was de sfeer naar het einde toe iets minder, het avondlied moet 
gezongen worden. Leeuw vroeg dan ook aan Hyena om te beginnen zingen. 
Maar Hyena had dat heel anders geïnterpreteerd en begon joekadi te zingen. 
Maar de volgende dag waren we dit al vergeten. 
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Maandag 31 oktober 
Eindelijk eens een normale dag. Om 8 uur opstaan, even een turnles, gezellig 
samen ontbijten, kleine inspectie gevolgd door de techniek balspel. Zo moest 
iedereen eens een ander spel maken die hij/zij graag eens wou spelen en die we 
uiteraard nog niet gespeeld hadden. Moeilijker dan gedacht! Zo zie je maar hoe 
moeilijk de leiding het soms heeft om spelen te blijven maken. Gelukkig slaagt 
de leiding er keer op keer weer in om het wel te doen! Maar wat zijn we met die 
spelen als we blijven zitten? Hop ’t bos in en spelen maar! En bij het eerste 
spelletje van Yanne liep het al verkeerd. Je moest rond een kruis lopen en de bal 
zo vlug mogelijk wegtrappen. Dit voor dat de tegenstander dat deed natuurlijk. 
Bij Impala en Hyena liep het anders. Zij waren op hetzelfde moment bij de bal 
en dus blauwe scheentjes verzekerd. Een ander spelletje dan, de Verkenners 
moesten zich zelf in 2 groepen opsplitsen. En hoe anders dan jongen vs meisjes. 
Zo gingen de jongens tegenover de meisjes gaan staan in een binnen- en 
buitencirkel. Nadat de leiding een kledingstuk noemde moesten de personen 
over elkaar dat kledingstuk wisselen. Grappige momenten waren er zeker! Zo 
werd Gaely een echte kerel en liet Buffel zich van zijn schoonste kant zien met 
wat vrouwenkleren. Bij het middagspel speelden we een vergrote versie van 
zeeslag. Per 2 moesten ze geld verdienen om zo te mogen schieten met 
verfproppen. De 
opdrachten post bij 
Pekari was 
blijkbaar veel 
interessanter dan bij 
Leeuw, want 
Leeuw heeft bijna 
niemand op zijn 
post gehad . Maar 
toch heeft elk spel 
zijn een winnaar en 
gingen Okapi en 
Hyena met de 
overwinning gaan lopen. Nog even genieten in het zonnetje en terug verder 
spelletjes spelen. Al even snel als het donker werd al even snel konden we aan 
tafel. Nog een kleine zangles met de liedjes van op leidersweekend waar 
iedereen bij was uiteraard. Het één al wat luider dan het ander, maar er werd wel 
gezongen en soms wel met een prachtige stem zoals die van Hinde. Om de dag 
te eindigen spelen we nog een avondspel. Stratego met 3 vlaggen. Niet zoveel 
anders of het gewone stratego. Maar iedereen was een beetje moe en daarmee 
was het avondspel helemaal niet zo actief. Dus het laatste kwartiertje dan maar 
overgeschakeld op gezellig babbelen. Zo is Lars, die nog niet zo lang in de 
scouts zit, heel veel nieuwe dingen te weten gekomen over de scouts. Hierover 
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kon men nog even dromen en of bekomen van alle nieuwtjes tot de volgende 
nieuwe dag. 
 
Dinsdag 1 november 
Dinsdag was bijna een kopie van maandag, alleen met helemaal andere spelen. 
Opstaan, turnles, ontbijten, inspectie, en dan iets anders: sportproeven. Toch wel 
een beetje teleurstellende resultaten voor 15 jarigen. Sommige Wolven doen 
beter. Volgende keer doen we beter he jongens! Volgende resultaten werden 
behaald: 
Verspringen: 1. Dingo (2m83) 2. Impala (2m63) 3. Okapi (2m35) 
Hoogspringen: 1. Impala (1m20) 2. Dingo (1m15) 3. Gedeelde plaats 
(85cm) 
100m sprint: 1. Dingo (15,71s) 2. Impala (17,17s) 3. Okapi 
(17,69s) 
400m sprint:1. Dingo (1’33”) 2. Impala (1’41”) 3. Ara (1’43”) 
De resultaten spreken voor zich… Van al dat sporten krijg je honger en dat hoort 
de stam. We konden even rap aan tafel zitten. Na uitgebreid getafeld te hebben 
konden we even uitgebreid een siësta nemen. Het was nogal een stille siësta 
voor sommigen, want er gingen oogjes dicht. Dan een bordspel voor de 
verandering. MAD klonk het. Om te mogen dobbelen moest men dobbelbeurten 
verdienen bij Hinde en Pekari. Pekari verzon dan ook de zotste opdrachten. Zo 
moest het duo van Hyena een lapdance doen. Gelukkig durfde één van de twee 
het en zo kreeg Hinde haar portie van de dag. De anderen vonden daar niks 
leuker op dan Hyena zijn broek te verstoppen waardoor hij gewoon verder 
speelde zonder broek. Het winnende duo , dat als zijn geld verloor (wat ook het 
doel was), was Impala en Gaely. Gelukkig heeft de scouts zoiets als 
Verkenners. Want er moest namelijk nog een klein klusje gebeuren voor de oude 
man van bij de 80. Even enkele takken versleuren en op de vuurstapel gooien. 
Het werd een reuzevuur van circa 5m. Lekker gezellig. Het werd alweer snel 
donker , maar door het vuur nog net genoeg licht om een klein spelletje te 
spelen. De Verkenners maakte een cirkel en 1 Verkenner moest in het midden 
staan. Nu de bedoeling was om zo snel mogelijk te cirkel uit te geraken. Gaely 
De Boever gaf duidelijk alles, en met resultaat! Het lukte elke Verkenner op één 
iemand na… Door de motregen die al snel omsloeg tot en echte regenvlaag 
moesten ook wij, de Verkenners, binnen schuilen. Het geplande avondspel viel 
zowat letterlijk en figuurlijk in het water. Maar wat is een programma zonder 
regenprogramma! Nietwaar? Leeuw had voor een pixar film gezorgd. Cars 2! 
Gaely De Boever had het echter iets moeilijker om op te letten zij is zowat 
driekwart film in slaap gevallen. Het was er dan ook zo gezellig! Als de film 
gedaan was hoorden wij al snel dat er een feestje aan de gang was. En wat moet 
je anders doen dan party crashen! Zo konden we nog een klein uurtje al onze 
dansmoves uit de kast halen en laten zien dat we al dan niet konden dansen. Het 
was dan ook onze laatste avond! Dus liet Leeuw de Verkenners nog even 
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napraten in ons eigen kot waar we veel tijd samen hebben doorgebracht en waar 
veel verhalen zijn verteld en waar ook enorm veel gelachen geweest is! Is het 
niet Verkenners? Nog een klein liedje voor de master en knorrr… 
 
Woensdag 2 november 
Neeee! Voor de laatste keer opstaan. Iedereen vond het jammer om dit 
supertoffe kamp al te moeten verlaten. En wat gebeurd er altijd op zo een laatste 
dag wanneer iedereen naar huis moet? Kuisen inderdaad. Maar eerst snel een 
kleine turnles en snel even ontbijten en dan START. Het nogal veel gebruikte 
woord van Leeuw. Als er iets moet gebeuren moet hij vanaf nu af aan alleen 
maar start meer zeggen. Handig toch? Het kamphuis snel even van kop tot teen 
kuisen en in minder dan 2 uur stonden wij al aan te schuiven voor de heerlijke 
broodjes met pittavlees. Traditiegetrouw nog het ontroerende afscheidslied met 
de hele eenheid, gevolgd door de nest- en patrouillekreten en hop die bus op 
richting Gent! Kzou zeggen tot in den draai, en hopelijk is iedereen er weer bij 
het volgende kamp! 
Dan rest er mij nog enkel “the blue army” te bedanken: Gedreven Hert, 
Oprechte Baribal en Eigenwijze Lama. De stam vergeet ik ook niet te 
bedanken voor het overheerlijke eten en dan de medeleiding voor het 
vlotlopende kamp… Bedankt en tot wederschrijfs… 

 
Uw verslaggever ter plaatse 

 
Gemotiveerde Leeuw 

TAKLEIDER VG’S 
leeuw@dezwaluw.org 

0498/494541 
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Programma VG  
Zaterdag 19/11/11 : 14u00-17u00. Vandaag spelen we heel veel spelletjes. En 
het goede nieuws is dat jullie ze zelf gemaakt zullen hebben. Na de techniek op 
kamp zal dit geen probleem meer voor jullie zijn. 
Zaterdag 26/11/11 : Geen vergadering 
Zaterdag 03/12/11 : 10u00 Klaasvergadering! Helaas brengt de goedheilige 
man niets mee voor stoute kindjes, dus jullie zullen zelf een cadeau moeten 
kopen. Vergeet je lunchpakket niet! 
VRIJDAG 09/12/11 : 19u00 – 21u30 Aangezien het examens zijn voor de 
meesten doen wij avondvergadering! Vandaag spelen we een groot spel in het 
Wondelbos.                                    
VRIJDAG 16/12/11 : 19u00 – 21u30 Muze Vanavond maken we ’t Stad 
onveilig met onze aanwezigheid. 

 

 
 
Zaterdag 07/01/11 : Geen vergadering 
Zaterdag 14/01/11 : Om te leren wat je moet doen bij grote en kleine 
ongevallen: de cursus EHBO gegeven door een extern mysterieus persoon.  
Zaterdag 21/01/11 : Om ooit toch eens die badge pionier of woudloper te halen 
moet je toch enkele knoopjes kennen. Vandaag leren we NIEUWE knopen die 
jullie ongetwijfeld nog niet kennen. 
Zaterdag 28/01/11 : Geen vergadering 
Zaterdag 04/02/11 : Voor de verandering nog eens een tochtje doorheen de 
prachtige nog reeds onbekende streek X. Vergeet je kaartleesmateriaal en je 
lunchpakket niet! 
Zaterdag 11/02/11 : Iedereen weet dat 22 febr. 1857 een symbolische datum is 
voor een padvinder..niemand minder dan Heinrich Rudolf Hertz, de 
wereldberoemde fysicus, werd toen geboren. Maar ook BP natuurlijk  
Zaterdag 18/02/11 : Geen vergadering 
Zaterdag 25/02/11 : Geen vergadering 
Zaterdag 03/03/11 : 10u00 Vandaag gaan we de foto’s die we in februari 
hebben genomen, ontwikkelen. Verder spelen we vele kleine spelletjes. 

Vrolijk	  Kerstfeest	  en	  	  
Gelukkig	  Nieuwjaar	  

	  
Geniet	  van	  de	  vakantie	  
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Zaterdag 10/03/11 : Om de slechte resultaten van Herfstkamp te vergeten 
geven we alles van onszelf en halen we allen nieuwe records op de atletiekpiste. 
Breng je beste sportsletskes mee! 
Zaterdag 17/03/11 : 14u00-17u00. Vandaag eens een hele andere techniek. 
Zang & Sketch, wij zullen enkele nieuwe liedjes aanleren en al even 
brainstormen over de paassketch. 
Zaterdag 24/03/11 : Aangezien iedereen al teervoet heeft (of zou moeten 
hebben!) testen we vandaag ook nog eens onze 2de klas kennis. Spelletjes 
ontbreken ook hier niet. 
Zaterdag 31/03/11 : Geen vergadering 
Zaterdag 31/03/11 tot 04/04/11 : Paaskamp! Oléé! 
Zaterdag 07/04/11 : Geen vergadering 
Zaterdag 14/04/11 : Geen vergadering 
Zaterdag 21/04/11 : Het groop kamp komt steeds dichter bij en dat wil zeggen 
dat wij gevaarlijk zullen wezen met MBSZH, dus even een uitleg hoe men deze 
moet hanteren alvorens we ze gebruiken. Aanvullend spelen wij uiteraard enkele 
spelen.  
Zaterdag 28/04/11 : Geen vergadering 
 

Gemotiveerde Leeuw 
TAKLEIDER VG’S 

leeuw@dezwaluw.org 
0498/494541
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Wij danken onze sponsors: 
 

 

 


