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Inleiding 

Koning Arthur 
 
 

Het is het jaar 476 na Christus. Het Romeinse reik dat zich uitstrekte van Het Midden Oosten tot 

Groot Brittannië heeft geen leider meer. Keizer Augustulus is afgezet, de soldaten verzwakt en de 

grensposten liggen voor het grijpen.  De Britten zien eindelijk hun kans om een machtig rijk te vor-

men op een welvarend eiland. Er ontstaan verschillende Graaflandschappen, bisdommen en er ko-

men machtige kastelen op belangrijke plaatsen. Alles is pril. Er moeten nieuwe wegen aangelegd 

worden, dorpen worden ommuurd en boeren bewerken kilometers land. Het nu verdeelde Engeland 

maakt zich klaar om een groot en sterk land te worden, opgedeeld in verschillende ridderschappen.  

Maar niet alleen de Engelsen zien dit eiland als een machtig wapen. De Barbaren uit Zweden, Denen-

marken en Noorwegen die zichzelf de Barbaren noemen, denken dat het Britse eiland voor het grij-

pen ligt. Ze plannen een grootse aanval om het eiland over te nemen.  

Het Romeinse geloof vervaagt intussen in Engeland. De bewoners weten niet meer wie en wat ze 

moeten geloven over het hiernamaals en verschillende tovenaars maken hier gebruik van. De tove-

naars worden machtige mensen in het landschap en vele ridders komen bij hen te raad. Merlijn de 

tovenaar is de beste tovenaar van Noord Brittannië. Hij heeft zo een sterk zwaard ontwikkeld, dat 

een van zijn mannen het in de grond heeft kunnen duwen. Ridder Vlammeromeus heeft vlak voor 

zijn dood zijn dierbaarste bezit veilig opgeborgen in een rots in het bos. Zijn zoon Arthur weet dat 

niemand ooit al zijn zwaard heeft kunnen nemen. Hijzelf wordt verboden om het ooit te proberen. 

Zijn moeder, Debbie De Brute, wilt niet dat haar zoon het zelfde lot ondergaat als haar man.  

Plots wordt het dorp opgeschrikt door een aanval. De Barbaren zijn aan land gekomen op het Britse 

Eiland en plunderen het volledige dorp. Arthur was met zijn vrienden aan het hinkelen toen het alle-

maal gebeurde. De barbaren namen zijn vriendinnetje mee naar het bos. Arthur werd woest en liep 

naar het versteende zwaard. In één ruk trok hij het zwaard uit de rots en liep de barbaren achterna. 

Al snel gaf hij het op. De barbaren waren hem te snel af en hij zou zijn vriendin Guinevive nooit meer 

terug zien. Althans, dat dacht hij toch! Zijn vrienden pakten allemaal een wapen en samen smeedden 

ze een plan om de Barbaren te verdrijven en Guinevive terug te zoeken! Ze maakten zich klaar en gin-

gen op bezoek bij Merlijn. Die stond direct aan hun zijde en was met zijn 104 jaar terug spring levend 

om samen op tocht te gaan!  
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Kampinformatie 
Hoe uw zoon correct inschrijven voor het groot kamp? 

Ook dit jaar is het de bedoeling te betalen per overschrijving. Andere betalingswijzen worden niet 

aanvaard. Wanneer de leiders u in juli komen bezoeken, zullen zij u – samen met dit stukje fijne 

lectuur - een overschrijvingsformulier overhandigen. Voor alle duidelijkheid: het rekeningnummer 

is BE 448-3624891-02. Gelieve erop te letten dat u nauwkeurig de naam van uw zoon vermeldt 

op de overschrijving! 

€160 voor het 

eerste kind €150 

voor het tweede 

€140 voor het 

derde, enz... 

Noot: deze prijzen zijn niet te cumuleren met zonen die op klein kamp zijn geweest, alsook 

dochters die op groot kamp gaan, vallen buiten de prijzen. 

Gelieve ook, beste ouders, ten allerlaatste 10 dagen voor het kamp dit bedrag over te schrijven 

op de chirorekening. Uiterlijk wordt het geld dus overgeschreven op 27 juli 2019, zo niet 

kunnen wij u niet garanderen dat uw spruit(en) verzekerd zijn op kamp. 

Vertrek en terugkomst 
 

VERTREK: Op maandag 15 Juli verzamelen wij om 9u00 STIPT met z’n allen op 
het kerkplein van Melle. Na de opening en ons tipspel wordt de bagage ingeladen en 
vertrekken wij richting Framont. Hoeft het nog vermeld te worden dat iedereen in 
perfect uniform komt opdagen? VERGEET JE PICKNICK NIET! 

TERUGKOMST: Op donderdag 25 Juli worden wij rond 17u op het kerkplein terug 
verwacht! Houd aub rekening met het academisch kwartiertje! Check zeker onze 
Facebookpagina om up-to-date te blijven. Gelieve ook uw zoon na het uitstappen uit 
de bus NIET direct mee te sleuren naar huis om hem te desinfecteren, te wassen en 
uit te horen; er staat immers nog steeds een sluitingsmoment op het programma. 

Bezoek en aanverwanten 
 

Wij stellen het niet op prijs om op kamp bezocht te worden door ouders, vrienden of 
sympathisanten van eender welke slag. Het is immers niet prettig dat sommige 
kinderen bezoek zouden krijgen, en anderen niet. Bovendien verstoort het grondig de 
gang van zaken, alsook is het nefast voor de kampsfeer. 

Voor alle duidelijkheid, dit jaar is er GEEN bezoekdag gepland! 
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Kampadres en dergelijke 
 

Wie graag een briefje schrijft of zoonlief nog graag zijn vergeten KW achternastuurt, 
die kan steeds een enveloppe of postpakket ter hand nemen en daar het volgende 
adres op neerpennen: 

Rue de la Dîme 11a 

6853 Framont 

Chiro Scheldering 
 
En de naam van het kind 
 
In gevallen van hoge nood (enkel hoge nood dus) kan u steeds een belletje doen op 
het nummer: 

0497 43 99 09 

Dit is het gsm-nummer van Ann (onze vb), en afhankelijk van de bereikbaarheid in 
gindse streken zult u ofwel haarzelf of de voicemail aan de lijn krijgen. 

0497 07 53 48 
 

Dit is het gsm-nummer van Robbe (Kampleider), en afhankelijk van de bereikbaarheid 
in gindse streken zult u ofwel hemzelf of de voicemail aan de lijn krijgen. 

 

Medische fiche 
 

De twee bladzijden die u vindt als bijlage bij dit kampboekje, dienen nauwkeurig 
ingevuld te worden. Vergeet ook het gebruik van geneesmiddelen hierop niet in te 
vullen en zeker een telefoonnummer waarop steeds iemand van de familie kan worden 
bereikt. 

Deze fiche steekt u in een enveloppe waarop u de naam en afdeling van uw zoon 
schrijft. Zeker bij rakkers en toppers zou het handig zijn indien u uw zoons 2 gele 
klevertjes ook in die enveloppe zou steken. Zo vermindert het risico dat zij die 
kwijtraken. Deze omslag zal de eerste dag op kamp worden opgehaald door de 
afdelingsleiding. 

Indien u persoonlijke zaken wilt bespreken, kan u zich wenden tot de afdelingsleiding. 
Wij zijn liever op voorhand op de hoogte van eventuele moeilijkheden dan achteraf. 
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Vroeger of later op kamp uit den boze!! 

 

Dit heet hangijzer werd reeds in het begin van het jaar geëvalueerd door de leiding en 
voor herhaling vatbaar bevonden. Het vroeger vertrekken of later arriveren van leden 
is namelijk nefast voor de sfeer in de afdeling én voor de kampsfeer in het algemeen. 
Enkel in geval van herexamens kan er voor kerels en aspi’s een uitzondering worden 
gemaakt. Dus: 10 dagen mee of niet mee. Dit klinkt misschien zwaar maar wij hebben 
reeds jaren meegemaakt dat ons kamp een duiventil werd, daarom hebben wij dit 
principe ingevoerd. Om deze reden geven wij ook de kampdata reeds mee in oktober. 

Wanneer een Chiro-lid na zwaar overleg met leiding en VB huiswaarts wordt gestuurd, 
gebeurt dit op verantwoordelijkheid van de ouders, die op voorhand zullen verwittigd 
worden. Wij kunnen enkel hopen dat dit niet voorvalt. Dit is naar ons weten nog niet 
gebeurd, maar een gewaarschuwd mens is er twee waard. 

Voorwacht en aanverwanten 
 

Van 1 Juli tot 5 Juli graven wij hudo’s, zetten tenten op en sjorren wij tafels, samen met 
de aspiranten. Meer info krijgen de aspiranten toegestuurd via mail. De CAMION wordt 
geladen op zaterdag 29 juni vanaf 11u. Alle aspiranten, kerels en toppers worden 
verwacht om een handje toe te steken. Vele handen maken licht werk! Die dag mogen 
ook fietsen van aspiranten of veldbedden van de leden (geen andere bagage!!) naar 
de jongensterreinen gebracht worden om mee te reizen met de camion. U kunt dit doen 
vanaf 11 tot 17u. Het laden van de camion gebeurt op de jongenslokalen. 

 

Picknick 
 

Vergeet niet om op 15 Juli een lunchpakket mee te nemen. Als 
wij tegen de middag toekomen op het terrein gaan wij daar 
samen ons lunchpakket verorberen. De kookploeg is niet in 
staat om toe te komen en ogenblikkelijk eten op tafel te 
toveren. Alhoewel ze hun best doen en er al zullen in slagen 
soep te toveren. Gelieve dit lunchpakket niet onderaan in je 
valies te steken, maar in een klein rugzakje dat je bij je kan 
houden.  

Foerage  
 
Dit is een klein winkeltje waar de leden dingen 
kunnen kopen zoals koekjes en druivensuiker.   
 
U kunt uw zoon dus een klein zakcentje meegeven 
om deze hier te benutten. Overdrijf hier zeker niet 
mee. Ons kamp is “Al-In” en je zou verbaast staan 
wat je met weinig geld nog kopen kan.  
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Varia, doch niet minder belangrijk! ! Zeker lezen ! 
 

• Een algemeen geldende afspraak voor ALLE leden: er worden geen, en ik 
herhaal geen GSM’s meegenomen op kamp! Er is ginds in het 
onherbergzame Suxy toch geen ontvangst. De leiding krijgt enkel een GSM 
mee op de dagtochten. Ook iPods, mp3-spelers, PSP's,  XBoxen of eender 
welk piepend tuig dat leidt tot asociaal gedrag wordt in beslag genomen. 
Gevonden elektronisch getuig zal per ongeluk in de beek belanden. 
Elektronisch materiaal dat kapot gaat, valt buiten de verantwoordelijk van de 
leiding. 

• Omwille van praktische redenen -die uw zoon op kamp volledig uit de doeken 
zullen worden gedaan zouden wij willen vragen om de gamellen en andere 
eetspullen te naamtekenen (liefst erin krassen of graveren – alcoholstift gaat 
af!) en in een stevige plastic of stoffen tas te verpakken. Op deze manier 
kunnen de gamellen en ander eetmateriaal ordelijk worden bijgehouden. 

• Iedereen eet uit GAMELLEN! Dus niet uit Tupperware-dozen, oude 
braadpannen, plateau’s, stukken schors en dergelijke, maar uit een degelijke, 
ouderwetse gamel. Mensen die nogal slordig of vergeetachtig zijn: neem extra 
bestek mee! De keukentent is geen uitleendienst. Uit ervaring weten we dat 
gamellen het enige eetgerei is dat meerdere kampen meegaat, en (bijna) niet 
kapot te krijgen is. 

• Aangezien wij ook dit jaar inspanningen willen leveren 
om milieuvriendelijk op kamp te gaan vragen wij aan 
alle leden om BIO-afbreekbare zeep/shampoo te 
gebruiken zodat de impact op de beek en het daarbij 
horende ecosysteem zo minimaal mogelijk is! Ecover 
en Nivea hebben deze producten in hun gamma. 

• Indien u thuis nog een collectie gedateerde of licht 
versleten keukenhanddoeken heeft liggen, mag u deze 
altijd meegeven aan de kookploeg bij het vertrek op 
het kerkplein! Op de een of andere manier hebben wij 
er steeds tekort. 

• Gebruik een rugzak/valies welke gemakkelijk te 
dragen is van de bus naar het kampterrein zit met zo 
weinig mogelijk zaken uitwendig bevestigd zodat het 
laden en het lossen gemakkelijk verloopt. Probeer de 
bagage een beetje te beperken, er zijn elk jaar 
mensen die denken dat we een maand weg zijn. 

• Mensen met een grote tuin en eventuele moestuinoverschotten kunnen ook 
steeds de kookploeg een pleziertje doen door overtollige bloemkolen, kroppen 
sla, rapen, wortels en dergelijke mee te geven met de kookploeg op 15 juli. 

• Idem dito voor knutselgerief, ouwe lakens, spullen die onze verkleedkoffer 
kunnen vullen. Klamp gerust een leider aan! Dank bij voorbaat. 
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Wie staat bij welke afdeling?? 
 
Rakkers: Tibbe Delbeke, Kobe Wulteputte, Lukas Vermeulen en Lars Tusschans 
 
Toppers: Bavo Legiest, Tibo Vandenhende 
 
Kerels: Denis Usudur, Louis Vancanneyt en Robbe Duthieuw 
 
Aspiranten: Arthur De Valkenaere en Daan Fontaine 
 
 
INTERIMLEIDING (leiding van sjamfoeters en speelclub + oudleiding): 

unknown 

 
Deze mensen worden nog bij een afdeling geplaatst. 

Deze verdeling is onder ernstig voorbehoud. Verlofregelingen en 2de zit periodes 
kunnen bij sommige personen nog roet in het eten gooien. 

 

KAMPLEIDERS 

Robbe Duthieuw en Bavo Legiest 
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Wie gaat er nog mee?? 
VB OP KAMP 

Ann Gruwé: manusje van alles, moederfiguur voor rakkers en leiders met schrik voor 
‘den donker’. 

Kookploeg 
 

• Steven en Noortje 

• Inge, Baboe, Louise en Cas 

• Nele, Kruis, Fons en Sien  

• Frederik Mortier 

• Jenni Monsaert 

• Ba en vriendin 
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Wat nemen we zeker 
mee?? 

• rugzak of valies 

• luchtmatras, veldbed of matje (voor op tocht) 

• slaapzak, kussen, ev. extra deken of slaapzak 

• pyjama 

• regenjas (type KW) 

• min. 3 warme truien 

• min. 6 T-shirts 

• ondergoed 

• min. 10 paar kousen 

• 4 korte broeken 

• 1 zwembroek 

• 2 lange broeken 

• waterschoeisel (bv. oude sportschoenen of turnpantoffelkes) om in de beek te 

gaan, wij slagen er meestal net niet in om alle stenen te verwijderen uit de beek. 

• laarzen (!), sportschoenen, sandalen en stevige stapschoenen 

• toiletgerief: beker, tandenborstel, kam, (BIO-AFBREEKBARE) zeep en 
shampoo,… 

• washandjes en handdoeken 

• gamellen & bestek & drinkbeker (genaamtekend!) 

• veldfles voor op tocht 

• chirokledij (hemd + broek) 

• knapzakje (voor kerels iets groter 36-urentocht) 

• zaklamp met ev. reservebatterijen 

• (kopie van)identiteitskaart  en 2 klevertjes mutualiteit 

• plastic zakken voor het wegbergen van vuile kledij 

• sponsje/borsteltje om gamellen af te wassen 

• 3 keukenhanddoeken 

• wasknijpers om natte kledij te drogen te hangen 

• 2 rollen WC-papier 

• zakgeld in een degelijke portefeuille (max 20 euro) 

• voor de bij-of verziende medemens: een brillenkas 

• iets om op uw hoofd te zetten als het warm wordt (pet,…) 

• Verkleedkledij voor het thema!!! Een toga, een zwaard, of een driekoppige 
draakkostuum.... 

• zonnebril 
 ………………………………………………………………….  
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Dagindeling 
7u00: De leiding staat op  

7u30: De gasten staan op  

7u45: Wassen, tandjes poetsen,…  

8u15: Ontbijt  

9u00: Karweien, opening en tip-spel Prijzen van de dag  

10u00: Begin activiteiten 

12u00: Middagmaal Karweien, foerage en  Platte en halve rust 

14u00: Begin activiteiten  

 

16u00: Vieruurke  

 

18u00: Avondeten  

 

19u00: Karweien, EHBO en LK voor de leiders  

 

20u00: Avondactiviteiten  

 

21u30: Naar bed, Rakkers  

 

22u00: Slaap zoet, Toppers  

 

23u00: Goede nacht, Kerels 

  

24u00: Knusse nacht, Aspi’s 
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Iets over teken! 
 

Teken zijn kleine, spinachtige beestjes die zich ophouden in hoog grasland, varens en 
naaldbossen. Opgerold in hun schild wachten ze tot er een lekkere brok warm vlees 
passeert en ongeacht of het nu een hert, mens of everzwijn is, laten ze zich vallen uit 
hun schuilplaats en zoeken een warm plekje (oksel, lies, knieholte) om er wat bloed te 
zuigen. Daar voel je helemaal niks van, een teek is slechts enkele millimeters groot. 

Een tekenbeet houdt wel een andere klein risico in: een kleine 10% van alle teken zijn 
besmet met een bepaalde bacterie die de ziekte van Lyme kan overbrengen, indien de 
tekenbeet onopgemerkt en onverzorgd blijft. Het is dus erg nuttig om elkaar en jezelf 
dagelijks te inspecteren bij de ochtendwas. Als je een tekenbeet hebt, is er nog steeds 
geen reden tot paniek. De leidertjes hebben namelijk een speciale tekentang in de 
EHBO-koffer zitten die pijnloos én veilig een teek verwijdert. Indien de wonde goed en 
tijdig wordt ontsmet, is er minder risico tot besmetting. De EHBO-leiders zullen wel de 
datum van een tekenbeet noteren, alsook de naam van de gastheer. Dit om toch zeker 
te zijn dat er geen besmette klauwdeeltjes zijn achtergebleven in de wonde. Het beste 
is om tot een maand na de feiten regelmatig te controleren of er op de bepaalde plek 
geen jeuk of roodheid optreedt. 

Wanneer een tekenbeet niet wordt ontdekt, verlaat de teek de gastheer als ze voldaan 
en volgezogen is. Indien het om een besmette teek ging, zal de plaats waar de teek 
heeft gebeten rood en jeukerig worden. In dit geval is het raadzaam eens bij de 
huisdokter langs te gaan. In dit stadium volstaat een antibioticum om de besmetting te 
stoppen. 

Indien ook hieraan niets gedaan werd, kan de ziekte evolueren tot grieperige 
symptomen, huidaandoeningen, chronische vermoeidheid, blijvende gewrichtspijnen 
en ander fraais. Niettemin is ook hierbij een pillenkuur een afdoende medicijn. 

Laat u door deze feiten echter niet van de wijs brengen: de kans dat uw zoon wordt 
gebeten door een teek is al klein, daarenboven is de kans nog meer nihil dat het 
beestje besmet is. 

Wij weten wat te doen bij een tekenbeet, en u zult bij de thuiskomst ook de datum 
vernemen van de tekenbeet, indien uw zoon gastheer is geweest van een teek, 
uiteraard. Het is dan aan u om af en toe de plek van de wonde te inspecteren. 
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Dag liefste rakkertjes,  

 

How jong, het is al bijna Juli!! Amai dat ging snel :o  

Als je al effe hebt opgelet tijdens de vele toffe chiro-middagen dan weet je waar-

schijnlijk wel wat dit betekent. 

Groot kamp natuurlijk!!!!!!!!! 

Voor sommigen van jullie zal dit het eerste groot kamp zijn. Dit is natuurlijk wel een 

grote stap vooruit vergeleken met het klein kamp. Tien dagen weg van huis in plaats 

van vijf dagen, vijf dagen extra fun dus. Ook gaan we gedag zeggen tegen een bed 

en dak boven ons hoofd en gaan we deze inruilen voor een matras of veldbed (liefst 

veldbed) en een zeer knusse Alpino tent.  

Natuurlijk lukt dit allemaal niet in Vlaanderen, dus gaan we ons verplaatsen naar de 

diepe Ardense bossen. 

Wat kan je zoal verwachten bij een groot kamp? We gaan allerlei leuke spelletjes 

spelen, zowel in de voor- als de namiddag maar ook coole sluip spelletjes in de 

avond! Er is een supergrote kookploeg mee die allerlei lekkers voor jullie zal maken. 

We gaan ook op dagtocht dus vergeet zeker je goeie stapschoenen niet en wat cent-

jes om lekker eten te kopen of souveniertjes voor mama en papa om mee naar huis 

te brengen ;) En natuurlijk zal er op het einde van het kamp een gigantisch kampvuur 

zijn!  

 

Hopelijk hebben we je al wat warm kunnen maken voor ons groot kamp! Wij hebben 

er alvast super veel zin in! 
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Dag lieve, dappere, extreem, stoere toppertjes 
 
Neem jullie zwaard maar boven want dit jaar gaat het een kamp zijn dat je nooit zal vergeten! 
We gaan als echte ridders 10 dagen in de bossen overleven!  
 
Wat moet een ridder allemaal doen om te overleven? 
We zullen dapper moeten zijn! Eigen eten maken, zelf onderdak voorzien, de hele dag zoe-
ken naar de ideale plaats om te overnachten… deze proeven zullen jullie testen of jullie 
schelderingproof zijn 
 
Eindelijk 10 dagen weg van de bewoonde wereld, geen irritante mama of papa. Samen met 
jullie liefste leiding gaan we deze dagen doorstaan! 
 
Leider hoe zit zo een kamp ik elkaar? 
Eerst en vooral: we verwachten dat jullie zeker iets van riddersoudfit meehebben, deze gaan 
we zeker kunnen gebruiken!  
 
We wassen ons in een fris beekje en slapen in een gezellige alpino tent.  
Maar waar doen we onze behoeftes? Ja dat is het eerste waar jullie naartoe lopen bij het toe-
komen DE HUDO! Deze heeft de leiding professioneel voor jullie klaargezet. 
 
Met gestoorde spelletjes zoals, 
 
12 urenspel: waar jullie er alles moeten om doen om te kunnen overleven.  
Bontkring:  een gezellige kampvuuravond met veel meezingliederen en hapjes van de gewel-
dige kookploeg. 
Dagtocht: een dagje stappen naar de Waalse dorpjes waar jullie eindelijk wat snoepjes kun-
nen kopen. 
Avondspelen: Hier sluip je als een echte ninja om de leiding te verslaan! 
Woudloperskeuken: nachtje weg van het kampterrein, eigen vuurtje maken en zelf je vlees 
bakken! 
Dorpspel: ja… we moeten ons dorpje toch eens verkennen. 
 
Meer verklappen we niet! Het gaat lekker gek worden!  
 
Jullie leiding is helemaal klaar om te vertrekken! Jullie ook!? 
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Beste kerels, 

Wij als leiding kijken als een heel jaar uit naar het grote kamp. Dit is natuurlijk de climax 

van ons jaar. Jullie zijn ook geen nieuwelingen (noobs) meer op gebied van groot kamp 

MAAR jullie maakten allemaal nog nooit een groot kamp mee zo leuk (lit) als het dit.  

Het kamp zal doorgaan in de streek van Paliseul. Het thema van dit groot kamp is 

Koning Arthur dus verzin maar al jullie beste riddernaam (gabber naam) en trek je 

mooiste maliënkolder (trainingsjekker) aan. 

Zoals sommigen onder jullie wellicht weten, is een kerels kamp een kamp dat zeer 

druk gevuld zit! We gaan zoals elk jaar 

onder andere op 36 urentocht dus ver-

geet zeker jullie stapschoenen niet (geen 

air max’en) en neem een kleine trekrug-

zak (geen fanny packs) mee.  Wij zullen 

op deze tocht meerdere Waalse dorpen 

onveilig gaan maken met onze unieke 

dansmoves. Ik stel voor dat jullie alvast 

na jullie examens het dansen al wat oe-

fenen want anders zullen de leiders jullie 

nogmaals moeten tonen hoe je echt moet 

dansen zoals  de ridders van Schelde-

ring.  

Zoals de generaties voor jullie moeten 

jullie als schildknapen van kasteel Schel-

dering meerder proeven doorstaan. Eén 

van deze proeven is de dropping. Jullie 

zullen door samen te werken deze tocht 

tot een goed einde weten te brengen. 

Door deze ervaring zullen jullie niet meer 

gezien worden als een stel jonge knapen 

maar als echte strijders van ridderorde 

Scheldering.  

Wij als leiding zijn er alleszins al van 

overtuigd dat we een fantastische 10 da-

gen tegemoet gaan. Hopelijk zien jullie 

het even hard zitten als wij. 

Maaaannnnneeeennnn  

Tot op kamp  

Greetzzz  

Denis, Louis en Robbe 
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Chiro Scheldering groot kamp 

Dag Krijgers van de Oranje Orde (Niet die van Nederland, die van de chiro) 

Klaar om 10 dagen onvergetelijk kamp te overwinnen? Bereid jullie maar voor want het zal 

nodig zijn. Slaap alvast enkele uren voor een reserve op te slaan, want slapen op kamp is 

voor robots. We kunnen een heel tekstje typen in thema van het kamp, Koning Arthur (Neen, 

uw leider heeft daar amper iets mee te maken), maar dat was ons te lastig.  

 

Hoe kunnen wij in hemelsnaam uitleggen dat enkele ridders 48u op kruistocht gaan met een 

brakke velo door heen de Ardeense Heuvels. Toch te gek voor woorden om hier een verhaal 

rond te binden. Oké, ja. Godfried van Bouillon deed het destijds ook te paard. Maar ons 

kampthema is niet Koning Godfried en de ridders van de ronde tafel hé. Soit, Arthur zal in de 

Middeleeuwen ook wel al een voorloper van de fiets gehad hebben. De loopwielen of iets 

dergelijks. Even lastig op die heuvels als de fiets. Zouden ze toen ook al motorfraude hebben 

gehad in die loopwielen? Of motoren in die paarden? Zou wel gemakkelijk zijn om die ver-

domde heuvels op te rijden. Ik zou het niet weten. We zullen het gewoon moeten ondergaan. 

48u doodsaai op een fiets zitten. Goeie grap.  

Het is niet dat jullie dan plots ergens tevoorschijn komen en uw weg moet terugvinden naar 

uw kasteel. Vind daar maar eens iets op. Zo een ridder die plots zijn weg kwijt is en op mid-

del van een zelfgemaakt kompas terug zien te geraken op het terrein. Kompas der honger en 

dorst. Dropping lijkt er wel aardig op natuurlijk. Met enige verschil dat wij, als lieve leiding, 

beschikken over auto’s en GPS’en om jullie echt waar dan ook te droppen. Oh ja, de var-

kenspest is in het land en er lopen gemuteerde varkens rond. Gezellig om daar bij te wande-

len. Ook hebben we gelezen dat er intussen al terug wolven zijn in België. Wijs. Of toch wijs 

van op een afstand. 😊  

Wat lijkt er zo nog op een Middeleeuws figuur dat kan gebeuren op kamp? Eens goed eten? 

Zoals een echte Bourgondiër? Ik citeer even een definitie hiervan: “wordt gebruikt als bij-

voeglijk naamwoord om aan te geven dat er genoten wordt van het leven.” ~. Anonieme, on-

betrouwbare auteur op Wikipedia. Dat gaan we doen dus. Leven als een God in Frankrijk, 

maar dan in Wallonië. Dat is bijna het zelfde. We laten ons neerstrijken op een wildvreemde 

plek en we maken er ons stulpje van. Liggend eten zoals bij de Romeinen, everzwijnen aan 

het spit zoals bij de Galliërs en een pot toverdrank waar we ongelofelijk sterk van worden zo-

als Obelix ooit in baadde. Kortom, we gaan daar alweer ons buikje drie keer rond eten.  

Dan hebben we het nog niet gehad over de rest van de activiteiten. Schrikwekkende tochten 

doorheen een verlaten bos, het plunderen van dorpen en kerken tijdens een spel, zwaardge-

vechten tijdens een tipspel of het trotseren van 30 kleine kinderen die als een mierennest 

over het terrein lopen. Het kleine drop Framont, niet ver van het kasteel van onze collega, 

Godfriend van Bouillon, zal na ons bezoek nooit nog het zelfde zijn. Wij kijken al uit naar de 

honderden kruistochten die we gaan doen doorheen de streek. De vele vreugdevuren die we 

gaan hebben op het terrein en de gekke avonturen die we nog niet eens voorzien hebben. 

Mijn God. Wat hebben we er zin in!  

Sportieve, geschiedkundige, speelse, gewone, 

grappige, zonnige, stinkende, frisse, “betonblok-

kenmetdeboiiisss”, lange, korte, blad is bijna 

vol, we zijn er, coole groeten.  

Uw leiders!  

Daan Fontaine & Arthur De Valkenaere  

 


