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Voorwoord
Beste kapoenen, welpen, JVK’s, VK’s, Jins en ouders
De paasvakantie is ondertussen al enkele weken achter de rug en we zijn al volop aan het
werk. We kunnen terugblikken op enkele fantastische activiteiten zoals onze WAP-avond.
Hierop mochten we het meeste eeters ooit verwelkomen. Bedankt om in zo’n grote getale
aanwezig te zijn. Ook bezorgden we zoals gewoonlijk weer dozen koeken aan verschillende
Lichterveldse huizen. Op deze manier kon iedereen met een tasje koffie en een koekje
genieten van de ronde van Vlaanderen. Jullie leidingsploeg kon dan weer volledig
ontspannen in Lokeren op het ontspanningsweekend om er straks nog harder tegenaan te
gaan dan voordien.
Daarnaast is er ook de Gouwdag, ter ere van het 50-jarig bestaan van onze gouw Noordzee.
Hierop zullen verschillende scoutsen van de gouw samenkomen in Merkevelde, Zedelgem,
waar we een dag vol spelletjes en plezier zullen beleven voor alle takken. ’s Avonds gaat
onze jaarlijkse fuif Fiesta Local door waarop menig jongeren hun beste dancemoves boven
halen. Bij het schrijven van dit voorwoord moet onze fuif nog plaatsvinden, maar we
twijfelen er niet aan dat dit een succes was.
Ondertussen is jullie leidingsploeg ook al druk bezig met een kamp in elkaar te steken. Zoals
gewoonlijk zal dit weer een kamp zijn vol met plezier, leuke spelletjes, hopen vriendschap en
kampvuren met de bijhorende kampvuurstukjes. De kapoenen trekken dit jaar naar Gent,
van 12 tot 17 juli. De welpen gaan van 4 tot 7 juli naar het mooie Linkebeek. De JVK’s
vertrekken naar Ozo van 3 tot 15 juli. De Verkenners daarintegen zoeken het dit jaar wat
verder van huis en vertrekken van 10 tot 20 juli naar het verre Oostenrijk. Onze Jins doen
een zelf georganiseerde reis door Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Slovakije en Kroatie. Zij
vertrekken de 30ste juni en zien we pas terug de 15 juli.
Verder staat er nog op het programma de Zomercup. Dit is ons jaarlijks voetbaltoernooi
waarin verschillende voetbalteams het tegen elkaar opnemen. Zo is er zowel een
vrouwenklassement als een mannenklassement. Dit gaat door op het Sportplein op 6
augustus. Inschrijven kan via www.zomercup.be. Ook voor de supporters voorzien wij
vanalles, zo kan je hier ook op het gemak op ons terras komen genieten van een fris drankje
met de zon op je snoet.
Zoals gewoonlijk vinden jullie in dit boekje ook de fantastische maandprogramma’s, die jullie
leidingsploeg in elkaar gestoken heeft, en de wist-je-datjes.

Een stevige scoutslinker
Chiel Denduyver en Lander Coene

Maandprogramma Kapoenen
14 mei : dorpsspel
Ja ja, vandaag spelen we een dorpsspel! Gisteren kreeg de politie een tip over een
loslopende zebra in Lichtervelde. De politie rekent nu echter op de kapoenen om dit
verloren gelopen dier op te sporen, want de politie heeft momenteel veel te veel werk…
Welke kapoen kan zich vandaag meester- detective kronen en kan de zebra naar terug naar
zijn familie brengen? We zullen we het snel te weten komen!
vrijdag 20 mei : Film!
Film! Joepie! Deze week staat een spannende film op het programma! Door middel van het
lot zullen we vandaag naar een tekenfilm, komedie of een zotte actiefilm kijken. Welke film
het wordt blijft nog een raadsel, maar het beloofd ongetwijfeld een kaskraker om ja tegen te
zeggen!
28 mei : Sporthal games
De kapoenen met een passie voor hockey, voetbal, koning en dienaren, tikkertje en zoveel
veel meer, zullen zich vandaag volledig kunnen geven. We maken deze week de sporthal in
Lichtervelde onveilig! Deze keer wordt er dus afgesproken aan de sporthal. De activiteit
duurt ook vandaag van 14u tot 16u.
4 juni : JINS
De leiders in opleiding zullen op 4 juni een prachtig spel uit hun mouw toveren, en wat voor
één! De leiders in spe presenteren jullie het crazy-deluxe-jins-spel. Wat het precies is, willen
de jins nog niet prijs geven… Jammer… We kijken er alvast naar uit!
11 juni : Examens
Je lieftallige leiding kan vandaag niet aanwezig zijn om jullie een onvergetelijke activiteit te
bezorgen. De meesten onder ons leren zich vandaag te pletter aan een variatie van vakken:
van anatomie tot game-history. Van globale economie tot geschiedenis van de Nederlanden.
18 juni : verrassingsacitiviteit
Wat zou het vandaag kunnen zijn? Euhmmm… misschien een zoektocht? Misschien een
laddercompetitie? Misschien een verrassingsactiviteit? Ja juist! Vandaag staat ons immer
altijd terug kerende verrassingsspel op het programma!
25 juni : waterspelletjes
De maartse buien en de aprilse grillen zijn voorbij… De meeste vogels hebben in mei een ei
gelegd en de meeste bloemen zijn alweer weg… Ja ja, de zomer is erweer! Deze keer spelen
we waterspelletjes. Neem best allemaal kleren mee die nat mogen zijn, of kom gewoon af in
je zotte zwembroek!

Maandprogramma Welpen
Zaterdag 14 mei – Batman vs. Superman
Wie is de echte superheld en wie zou jij liefst
zijn? Vandaag gaan we de battle tussen Batman
en Superman eens uitvechten voor goed. Je mag
je altijd verkleden in jouw favoriete superheld.
Zaterdag 21 mei – zwemmen
Spieeeter spetter spaaater lekker in het
waaaater, spieter spetter spat vandaag worden
we allemaal nat! Jullie worden verwacht aan het
zwembad van WINGENE om 14u (Recreatiebad
'de Alk'
Beernemstraat 23, 8750 Wingene). Jullie ouders kunnen jullie daar komen afhalen om 16.30.
Zaterdag 28 mei – de jonge garde
Vandaag zullen jullie leiding krijgen van de nieuwe leiders in wording. Jullie zullen ons
vanmiddag moeten missen . Niemand kan er zo goed leiding geven als jullie welpentemmers,
maar de jins zullen vanmiddag hun uiterste best doen om jullie een onvergetelijk middag te
bezorgen. Dus zeker afkomen!
Zaterdag 4 juni – waterspelletjes
Twee weken geleden gingen wij naar het zwembad, wel nu komt het zwembad tot bij ons!
We zullen vandaag een groot watergevecht houden met duizenden waterballonnen en
waterkannonnen.
Zaterdag 11 juni – geen activiteit
Jullie lieve welpentemmers moeten het onderste uit de kan halen, want ze hebben examens.
Gelieve vanmiddag allemaal een kaarsje te branden en een gebedje te doen voor jullie
welpentemmers.
Zaterdag 18 juni – mister ei verkiezingen
Wie wordt er dit jaar verkozen tot mister EI? Vergeet zeker jullie vuile kledij niet, zodat jullie
uniform niet vuil wordt!
Zaterdag 25 juni – alles op wielen
Om het jaar af te sluiten, hebben we een VERASSING voor jullie. Neem allemaal jullie fiets
mee! Want we gaan ergens naar toe… ra ra ra… .

Maandprogramma JVK
Zaterdag 14 mei - Dorpsspel
Het is al een tijdje geleden, maar vandaag spelen we nog eens een avontuurlijk dorpsspel op
eigen grondgebied. Deze middag is misschien wel het ideale moment om jullie geografische
vaardigheden nog wat bij te schaven voordat we op kamp vertrekken.
Zaterdag 21 mei - Eiervergadering
Het heeft een schaal, een dooier en eiwit. Die zaken wisten
jullie waarschijnlijk al over een ei. Er zijn echter nog een
heleboel dingen die jullie nog niet weten over eieren en die
zal je vandaag ontdekken. (Tip: extra kleding meedoen
vandaag kan handig zijn)
Zaterdag 28 mei - Zwemmen
Vandaag gaan we gezamenlijk gaan zwemmen. Verdere
info omtrent deze dag krijgen jullie via e-mail.
Zaterdag 4 juni - Waterspelletjes
Met de komst van juni is de zomer zo goed als officieel
ingezet. Daarom dat we vanmiddag waterspelletjes gaan
spelen!
Zaterdag 11 juni - Techniekvergadering
Het zomerkamp is nu echt niet ver meer. Nog 3 weken en we zitten te kamperen in de
Ardennen. Daarom dat we vandaag nog eens jullie technieken gaan bijschaven zodat er niet
te veel problemen ontstaan op kamp.
Zaterdag 18 juni - Op wieltjes
Lang leve de uitvinding van het wiel! Om dit te vieren gaan we vanmiddag eens goed rollen
met alles dat wielen heeft. Daarom mogen jullie vandaag jullie favoriete voorwerp op
wieltjes meedoen. Jullie fiets laten jullie vandaag echter thuis.
Zaterdag 25 juni - Patrouillekoffers maken
Binnen een week is het zover! Daarom dat we vandaag alle patrouillekoffers gaan
klaarmaken zodat jullie niets tekort komen op kamp

Maandprogramma VK
B-Boys, fly girls throw your hands in the air, aah yeah like you just don’t care! Zo swingend dit
nummer van BomFunk Mc’s is, zo swingend is dit maandprogramma. Het laatste trouwens van
dit werkjaar. Maar wees gerust, we hebben ons wederom volledig laten gaan want zo zijn we
wel.
Vrijdag 13 mei – Zwarte katten en gebroken spiegels zorgen voor luchtige
gespreksonderwerpen
Laten we hopen dat jullie vandaag geen spiegel breken, een zwarte kat zien, onder een ladder
lopen etc. want dan zou het wel eens slecht kunnen aflopen vandaag. We zijn namelijk vrijdag de
13, dé ongeluksdag bij uitstek. Diegene die dit maar dikke bullshit vinden, raden we toch aan om
vandaag voorzichtig te zijn. We spreken om 19u af aan het lokaal, de activiteit eindig om 22u.
Zaterdag 21 mei – Derde keer goede keer zegt de broer van de nonkel van de buurvrouw altijd
De trein is vertrokken en we moeten er zien op te komen. Indien niet, moet je een sprintje
trekken naar de volgende halte in de hoop om niet te laat te zijn. Onze trein is al enkele keren
vertrokken, maar vandaag is de dag waar we eindelijk op de trein kunnen springen. Een portie
creativiteit is broodnodig vandaag.
Zaterdag 28 mei – Wij gaan naar 2e toe, wij gaan naar 2e toe, wij gaan naar 2e toe!
Moest het jullie ontgaan zijn, de blauwe sterren van VTL zijn erin geslaagd om voor het eerst in
hun bestaan te promoveren naar 2e provinciaal. We zijn ervan overtuigd dat ze ook daar de
pannen van het dak zullen spelen en ons oneindig trots zullen maken. Zo trots we op de Blue
Rabbits zijn, zo trots zijn we ook op onze gemeente. Maar hoe goed kennen jullie Lichtervelde?
Dat onderzoeken we vandaag. Kom met jullie fiets af en vergeet ook jullie speurdersneus niet.
Zaterdag 4 juni – De kikker sprong 3 keer in de lucht toen hij Chinese toeristen zag
Het mooie weer komt eraan, tijd om baantjes te gaan trekken in het openluchtzwembad in
Izegem. We spreken om 13u15 af aan het station en zullen om 17u30 terug zijn. Breng ook €5
mee en uiteraard ook jullie meest fancy zwembroek.
Zaterdag 11 juni - De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets
Doordat de koetsier zijn postkoets aan het poetsen is met postkoetspoets en Wiske de whiskey
mixt met de whiskeymixer is er geen scouts vandaag. Enkelen onder ons zitten in volle
examenperiode en ook jullie hebben recht een zaterdagmiddag vol blokgenot. We gunnen het
jullie van harte, geniet ervan zouden we zeggen.
Vrijdag 17 juni – 在外語的意義稱號
De laatste vrijdagavondactiviteit van dit jaar wordt er ééntje die moed en doorzettingsvermogen
van jullie vergt. Ook samenwerking en een portie gezond verstand is uiterst belangrijk vandaag.
Ook benieuwd wat voor topactiviteit dit wordt? Afspraak om 19u aan het lokaal, einde is
voorzien om 22u.
Vrijdag 24 juni en zaterdag 25 juni – Rispel raspel de woudloper is gevat
Vooraleer we 10 dagen is de Oostenrijkse bergen vertoeven, sluiten we het jaar in Lichtervelde
in stijl af. We spreken om 19u30 af, de zaterdag mogen jullie om 17u terug huiswaarts gaan.
Verdere info volgt nog.

De weekdag van Wout : woensdag 13 april 2016
7u48: Mijn blaas roept me op, na een bezoekje aan het toilet besluit ik
op te staan.
7u57: Het ontbijt van de dag: een potje Choco Krisps met melk, lekker!
8u37: Ik heb gisteren (oranje) loopschoenen gekocht, tijd om ze eens
te testen.
9u12: Rio komt nog wat vroeg, maar het was toch eens tijd dat ik terug
begon te lopen.
9u24: Mijn douchegel is op, dan maar wat “lenen” van een kotgenoot.
10u08: Wat een verrassing! Mijn pc heeft zichzelf Windows 10 aangeschaft.
10u09: We gaan er eens aan beginnen!
11u44: Een oud gezegde zegt: Als je wil eten en je hebt niets meer in huis, ga
dan naar de
winkel. Dus...
11u54: Er was geen gyros meer in De Spar, de Carrefour brengt redding.
12u27: Er is nog wat spaghettisaus over van gisteren, samen met de croques van
vanmiddag wordt dat Croque Boum Boum.
13u46: We nemen de tram richting Wondelgem
14u06: Voor een schoolproject moeten we een interview doen met iemand die
veel voor deze wijk betekent.
15u44: Terug op kot, ideaal want er is koers: De
Brabantse Pijl.
16u18: Het moet niet altijd kaffie met koeken zijn, een peer kan ook
lekker zijn.
19u07: Ik had het eigenlijk al verklapt maar vanavond eten we rijst
met gyros.
20u16: Nergens beter dan Thuis.
21u29: Net een bende onnozelaars tegengekomen, we zitten in de Jan van Gent.
00u02: Mijn bedje lonkt, morgen vroeg opstaan voor de les. Slaapwel.

Verslag Kapoenen
Reuzenmonopoly
Het was een gewone zaterdagmiddag, 14 u 05. De ‘flinke’ kapoenen zaten klaar, klaar om
met eieren te gooien. Dat was tenminste wat ze dachten dat ze gingen doen, met eieren
gooien.
Maar er was iets niet inorde... Er ontbrak nog iets... Waar zijn de eieren ?? Wacht even, en
Sander, waar is Sander? Oh neen, ramp, kan het niet zijn dat Sander de eieren heeft ?
Inderdaad ! En nu ? Wel, aangezien er geen eieren zijn, kunnen we ook geen eiergevecht
houden :’(
14 u 07 : Tranen vliegen in het rond
14 u 08 : Geen paniek , Sander komt toe.
14 u 09 : Paniek, Sander is de eieren vergeten...
Gelukkig was de leiding op elke situatie voorbereid. ” Het is tijd voor reuzenmonopoly ! “, zei
Lennert. Iedereen juicht en springt in het rond. Nog nooit waren de kapoenen zo gelukkig.
14 u 10 – De situatie is onder controle, mooi zo, tijd voor “reuzenmonopoly: Scouts Edition“!
De teams werden snel verdeeld. Het was een belangrijke dag voor de geschiedenis van onze
scouts. Wie kreeg het scoutslokaal ? Team rood of Team blauw?
We zaten rond het spelbord. Iedereen was klaar voor de strijd. Na een paar keer dobbelen
was het tijd om een spelletje te spelen, namelijk trefbal. Het was al snel duidelijk wie er ging
winnen, team blauw versloeg het andere team met gemak. Omdat ze wonnen, kregen ze
een sleutel waarmee ze een deur van een plaats in de scouts konden opendoen. Na trefbal
was het tijd voor een potje voetbal. Het was heel duidelijk dat team rood iets beter was in
voetbal dan trefbal. Met voetbal veroverde team rood ook een sleutel.
14 u 52: Team blauw had 3 sleutels, team rood 2 . Het was spannend, en de activiteit was
lang nog niet gedaan, dus er kon nog veel veranderen.
15 u 03: 3 – 3, tijd om even te kijken naar het spelbord. Team blauw had ondertussen al de
keuken, de bar en het kapoenenlokaal in beslag genomen. Terwijl Team rood enkel nog maar
in bezit was van de zolder.
15 u 21: 5 – 4, het blijft spannend, team rood heeft ondertussen de garage en het waskot in
beslag genomen. Als Team rood nog wil winnen, mogen ze niets meer verliezen.
15 u 41: Het is tijd om nog een laatste keer te gooien.
15 u 43: De winnaar is bekend. Welk team kreeg het scoutslokaal? Het was een spannende
strijd. Met 1 veroverde plaats meer won team blauw. Team rood had wel de bar kunnen
veroveren, dus zij zijn ook een klein beetje gewonnen. Proficiat aan beide teams, het was
een harde strijd.
15 u 46: Na al dat monopolygedoe krijg je toch wel dorst, tijd voor een drankje.
3 weken later: Sander komt eindelijk toe met de eieren.
Arne

Verslag Welpen
Deze zomer is het weer zo ver. Het Olympisch circus strijkt dit jaar neer in het Braziliaanse Rio de
Janeiro. Tijdens dit gigantisch sportfeest zullen maar liefst 10.500 atleten uit 204 verschillende
landen deelnemen aan 28 verschillende disciplines.
Ook de welpen organiseerden vorige maand hun eigen Olympische Spelen, maar op een iets
kleinere schaal weliswaar. Tijdens ons sportfeest waren er 23 welpen uit 19 verschillende straten
die deelnamen aan 4 verschillende disciplines.
Hoewel ons aantal deelnemers significant kleiner was als dat van de echte Spelen, moest het
enthousiasme zeker niet onderdoen voor dat van de echte Spelen. De welpen hadden er zoals
gewoonlijk ontzettend veel zin. Om de team-spirit wat te versterken, besliste de wedstrijd-jury
(lees: de leiding) dat er vandaag niet individueel maar per nest moest gestreden worden.
Voor de eerste discipline trokken we naar de Lichterveldse dans-arena Q-dance. Aangezien we
nog steeds een jongensscouts zijn, zijn onze dans-skills redelijk gelimiteerd. Er is echter één dans
die we allemaal graag doen, de Limbo. De lenigste welpen ,Yacine en Seppe, lieten zich er van
hun beste kant zien. Pech echter voor de iets grotere welpen zoals Wout, van wie de flexibiliteit
toch wel wat ver te zoeken was. De danseresjes van Q-dance hadden er echter veel plezier in.
In een tweede discipline trokken we verder naar de groene long van Lichtervelde, de pastorietuinen. Daar speelden we een spelletje levend petanque-bal. Een variant op het echte petanque,
maar dan met welpen i.p.v. petanque-ballen. Tijdens deze discipline werden er niet veel punten
gesprokkeld, maar er werd wel heel wat afgelachen. De vele koprollen zorgden ervoor dat de
welpen een ‘beetje van het padje’ waren, wat zorgde voor een grote portie hilariteit.
Derde stop was de Lichterveldse kerk. Daar was het tijd voor een tactisch spel. De drie teams
waren volledig klaar om het beste van zichzelf te geven, de spanning was er te snijden. De wind
kwam echter roet in het eten gooien waardoor de discipline vroeger dan verwacht afgelast
moest worden. Er werden bijgevolg ook geen punten verdiend, wat niet naar de zin was van de
competitiefste welpen.
Onze Olympische tocht werd verder gezet naar de Lichtervelde sportarena’s in de Zandstraat.
Na al dat sporten, moesten onze top-atleten toch eerst even weer op adem kunnen komen.
Geen sauna’s, geen massages, geen jacuzzi’s … onze welpen waren al tevreden met ‘den berg
van het sportplein’ om zich even helemaal te ontspannen. Na 15 minuten ravotten was het dan
toch tijd voor de laatste discipline: boutinne-skippn. Een discipline waar allen de sterksten en
dappersten punten konden sprokkelen.
Na een vermoeiende namiddag was het tijd richting lokaal terug te keren. Omdat de Olympische
gedachte ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’ enkel iets is voor de Chiro en pedagogen
moest er natuurlijk een winnaar bekend gemaakt worden. Het rode nest was dit jaar de
verdiende Olympisch kampioen. Proficiat!!
Mitch

Verslag JVK
Op vrijdagavond 25 maart speelden we nog eens een stadsspel in het centrum van onze
geliefde gemeente Lichtervelde.
De bedoeling was om een fruitsalade samen te stellen voor onze favoriete leider Emiel. Dit
deed men door verschillende soorten fruit te verzamelen die verspreid lagen over het
centrum van Lichtervelde. Er lagen natuurlijk niet echt stukken fruit verspreid in
Lichtervelde, de plaatsen waren aangeduid op een kaartje die beide groepen kregen.
Er waren twee teams,
één die begon met
aanvallen en een
team die eerst moest
verdedigen. Wanneer
het aanvallende team
bij een bepaald stuk
fruit was, moest dit
het laten weten aan
het verdedigende
team.
Ikzelf zat in het team dat eerst moet aanvallen, we kozen voor de strategie om veel
verschillende soorten fruit te nemen. Dit houdt meer risico in om getikt worden maar wel
meer punten als het lukt. In driekwartier hadden we dus een serieuze weg voor de boeg.
Gelukkig verliep alles gesmeerd, we waren bijna aan het laatste punt. We hadden nog een
ananas nodig en die lag aan de chinees. We werden gezien aan de Neerstraat en besloten
het op een lopen te zetten. De eerste moest aan de chinees staan voor de laatste werd
getikt door de achtervolgende verdedigers. Het kwam op meters aan, maar met heel het
team die tot het uiterste ging, lukte het!
Samen keerden we terug naar het marktplein, waar het
tweede team mocht beginnen aan hun poging om ons te
overtreffen. Dit was geen simpele opdracht voor hen, als je
weet dat we de combinatie met de meeste punten hadden
kunnen bemachtigen. Het kon hen enkel lukken door
meerdere andere combinaties te behalen. Als verdedigend
team dachten we dat we hun tactiek door hadden, maar op
het einde behaalden ze toch 2 combinaties. Deze waren
evenveel waard als onze combinatie dus het was een gelijk
spel. Moe en voldaan keerden we terug naar het lokaal.

Verslag VK
Iron VK
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20 km fietsen, ongeveer 5 km lopen en 625m zwemmen, degene die dit alles als eerste zou afleggen
won de wedstrijd, zo simpel was het. Maar of deze opdracht ook zo simpel was als het op papier lijkt,
was nog maar de vraag. 9 stoere verkenners waren op de afspraak aan het sportplein voor deze
heroïsche strijd. Echter nog voor de wedstrijd echt begon was er al een opgave te bemerken.
Uittredend winnaar Jorre zou niet starten aangezien hij op zondag het BK zwemmen moest afleggen,
of was hij gewoon bang om zijn titel te verliezen? Gelukkig kwam leider Witn, die niet vies is van een
beetje grootspraak, met het voorstel om ook de handschoen op te nemen tegen de verkenners. En
zo startte de wedstrijd met 9 gemotiveerde jongelui.
Bij de interviews vooraf kwamen vooral Vital, Tuur, Robbe en Bas naar voor als de grote favorieten.
Na de controle op motortjes konden we dan van start gaan met het eerste deel: het fietsen. Sam had
een, ietwat bizar, parcours uitgetekend met als belangrijkste attracties het wegeltje in de Zandstraat
en zijn eigen woonst. Op het einde van het toertje moest er gedraaid worden op het zebrapad voor
het sportplein.
Na een verkenningstoertje werd de wedstrijd officieel op gang gevlagd en meteen nam Witze de
leiding in handen, hij reed meteen weg. Na enige tijd was het veld verbrokkeld met verschillende
groepjes die in de achtervolging gingen op Witze. In het eerste groepje nam Robbe de leiding in
handen met constant in zijn wiel Daan en Anton. Daarachter volgden Lowie en Arthur en op enige
afstand Tuur en Bas, Vital sloot de rij. Tegen het einde van het fietsen had Witze een mooie
voorsprong op Robbe, Daan, Anton en daarachter volgden Tuur en Bas.
Bij het starten van het lopen had Witze bijna een toer
REACTIES
voorsprong op Robbe, Daan volgde daarna. Na verloop kwam tijd
Tuur: “Het was lastig maar de moeite
kwam de winnaarsmentaliteit bij Bas en Tuur toch naar boven en
waard. Bij het fietsen hebben we het
zetten ze een inhaalbeweging in. Na Anton en Daan werd ook
rustig aan zodat we tijdens het lopen
Robbe ingehaald, hij kon ook niet inpikken en werd
veel mensen konden inhalen. En dan
achtergelaten op weg naar het zwembad. In de achtergrond
had ik geluk dat Witze die kramp kreeg.
hield Daan stand tegen Anton en had Lowie zich losgerukt van
Ik ben blij met de overwinning”
Arthur, Vital was dan al naar achter geslagen door fietspech.
Witze verbaasde vriend en vijand door als eerste het water in te
Robbe: “In het begin heb ik goed
springen, was er een verrassing in de maak? Het zwemmen woog
doorgereden met de velo maar Witze
duidelijk zwaar door bij alle deelnemers en dus leek Witze op
was te sterk. Gelukkig kon ik in het
weg naar de overwinning gevolgd door Tuur en Bas, die
lopen een beetje inhalen maar de
overigens niet van elkaars zijde weken. Robbe en Daan waren
tegenstanders waren te sterk”
ook al het water ingedoken tot er plots opschudding was, Bas
Witze: “Ik ben echt ontgoocheld, mo
kreeg tijdens het afstoten een kramp en kon niet meer
echt ontgoocheld. Op 5 lengtes van het
Tuur
verder, weg podium dus.
einde é, pffff… echt ontgoocheld”
Robbe
Tuur moest nu moederziel alleen op zoek naar Witze
Witze
die nog altijd een mooie voorsprong had. 5 lengtes
Daan
voor het einde waande Witn zich zegezeker tot ook bij hem het noodlot toesloeg, KRAMP!
Anton
Hij besloot toch om door te gaan, zij het wel op een onorthodoxe wijze, maar het kwaad
was geschied: Tuur en Robbe roken bloed en zwommen hem voorbij. Ook voor de derde
Lowie
plaats kwam Daan nog fel opzetten maar hij strandde helaas op enkele meters.
Arthur
Heel groot waren de verschillen tussen de verkenners niet dus kunnen we wel stellen dat
Vital
Bas (opgave) iedereen zich 100% ingezet heeft, ook Arthur en Vital bleven er in geloven ondanks
fietspech: chapeau!. Een dikke proficiat aan alle deelnemers en bij deze mag Tuur zich ten
minste tot volgend jaar de Iron VK noemen.

Pip

Wist je dat ?

Wist je dat …
… een bus 2 kanten kan uitgaan?
… Emiel geen cava drinkt, maar wel champagne?
… Witn nieuwe velgen heeft gekocht?
… Koentje de kuisploeg van dienst is bij de
Meisjesscouts?
… witte saus maken met puddingpoeder niet zo
eenvoudig is?
… Emiel graag scoutsrokken draagt?
… Mitch dat dat Gilles (van De Mol) een
brandweerman is omdat hij een ‘brand manager’
is?
… Emiel diepgaande gesprekken had op de
gouwbus?
… Emiel drankkaarten opeet en hij ze ook niet
durft terug te vragen aan een medescout?
… Mattheüs graag zijn bord omgooit op mensen die hij niet kent?
… er op de barbecue van de Meisjesscouts ‘geconsummeerd’ kon worden?
… je de Jins altijd kunt bellen om eens in de stront te ploeteren?
… zelfs Jarne lid is van de IPhone family?
… het thema op ontspanningsweekend ‘De Mol’ was?
… er geen betere mol is dan Arne?
… een boottocht maken in Lokeren zeker een
aanrader is?
… Tienne Emiel te hulp schoot de zondag van
ontspanningsweekend?
… hij Mattheüs dan maar voor de kosten laat
opdraaien?
… er ook in Lokeren taxi’s rijden?
… Emiel slechts 8e keus is voor een quizploeg?
… Tuur zich Lichtervelds kampioen triatlon mag
noemen?
… we het gemerkt hebben dat Mattheüs een
thesis aan het maken was?
… Emiel altijd al eens op het voorblad van een Scoutsblik wou staan?
… deze rubriek beter ‘de fratsen van Emiel’ zou heten?

Zomerkamp
Deze zomer trekken alle takken er opnieuw op uit om het hoogtepunt van het scoutsjaar te
beleven. Nu staat al vast dat iedere kapoen, welp, jongverkenner, verkenner, jins en leider
tijdens zijn kamp plezier zal hebben, onvergetelijke momenten zal beleven, toffe activiteiten
zal spelen … Hieronder een overzicht van wie naar waar op kamp gaat.
Kapoenen
Periode: 12/07 – 17/07
Plaats: Gent
Kampthema: Kung Fu Panda
Welpen
Periode: 04/07 – 11/07
Plaats: Linkebeek
Kampthema: Formule 1

Verkenners
Periode: 10/07 – 20/07
Plaats: Elbigenalp (Oostenrijk)
Kampprijs: €300
Kampthema: Expeditie Robinson
Jins
Periode: 30/06 – 15/07
Plaats: Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Slovenië &
Kroatië

Jongverkenners
Periode: 03/07 – 15/07
Plaats: Ozo
Kampthema: De Rode Duivels in Frankrijk

