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51 mooie jaren
Ik ben trots dat we jullie deze ‘Idee’ kunnen voor
leggen. Elke twee maanden doen we ons uiterste best 
om de meest zinvolle en interessante inhoud voor 
jullie te selecteren, uit te schrijven en grafisch te 
 vormen. In deze kampeditie van ‘Idee’ stomen we je 
helemaal klaar voor de komende zomer. En het tofste? 
Onze vrijwilligers van de Redactieraad schreven zo 
goed als alle artikels bij elkaar. Nette, Jolande, Alec, 
Joachim, Stien en Anke: een dikke merci voor jullie 
inzet! Het is fantastisch om te zien dat vrijwilligers 
onze beweging op alle vlakken naar een hoger niveau 
tillen en daar hebben we aandacht voor. Nu we het 
over bedanken hebben, er is nog nieuws: de ‘Idee’ die 
je in je handen houdt is de voorlaatste die je ooit zal 
ontvangen. Vanaf september lanceren we met KLJ 
een nieuw magazine voor het hele gezin. Dat tijd
schrift vervangt ‘Idee’, waarmee we na 51 jaargangen 
een nieuwe weg inslaan. Ik wil nu alvast Frank, 
onze grafische vormgever bij Studio Boerenbond, 
 bedanken voor zijn jarenlange inzet voor 
onze ‘Idee’. Zijn werk beperkte zich 
niet tot de werkuren, maar ook 
daarbuiten zette Frank al die jaren 
vrijwillig zijn beste beentje voor 
om van onze ‘Idee’ een juweeltje te 
maken. Dankjewel!
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 t CIJFERWERK

het stof van de wereld het stof van de wereld

 t PERSLEK Elk jaar kiezen alle 
jeugdbewegingen samen één thema 
waarop ze tijdens de kampperiode 
willen inzetten. Zo merkten we op 
dat elke groep op kamp heel wat 
 afval produceert. Maar wist je dat je 
met een kleine moeite veel van dat 
afval kan vermijden? Dat is minder 
gedoe én goed voor je portemonnee. 
We geven je enkele tips. Koop zo- 
veel mogelijk bij een lokale boer. Je 
groenten moeten dan niet verpakt 
en getransporteerd worden, en als 
je voldoende koopt vind je waar-
schijnlijk een boer die het eten 
aan huis levert. Ga je toch naar de 
winkel? Voorzie dan enkele veiling-
bakken om alles in te vervoeren en 

kies voor onverpakte of in bulk 
 verpakte producten. Heb je er al aan 
gedacht om shampoo en douchegel 
in grote bussen te voorzien voor 
alle deelnemers? Laat alle leden 
een drinkfles meenemen en drink 
kraantjeswater. En maak zoveel 
 mogelijk gerechten zelf. Neem nu 
bijvoorbeeld pudding: het resultaat 
smaakt altijd beter dan pudding 
uit potjes. En als je op een boerderij 
op kamp gaat, kan je waarschijnlijk 
verse melk krijgen tegen een lage 
prijs. Veel succes!

✒✒ Sander Malfliet
Kwaliteitscoördinator KLJ, 
thema kampen

De kampcampagne: 
ten aanval tegen afval

192
KLJ-kampen werden vorige 

zomer geregistreerd via 
Wall-e. Is je kampregistratie 
van deze zomer al in orde? 
Vraag het aan je secretaris!

12
van die 192 kampen gingen 

door in het buitenland. 
Jullie trokken naar Spanje, 

Slovenië, Frankrijk, Nederland, 
Hongarije en Oostenrijk.

111
Tijdens zoveel kampen in 

2018 sliepen zowel leden als 
leiding uitsluitend in een 

 gebouw. Tijdens 19 kampen 
werd er alleen overnacht in 
tenten. De andere kampen 

maakten de combinatie van 
gebouwen en tenten.

60
kampen werden in 2018 

 bezocht door onze peda-
gogisch medewerkers. 

Zij kwamen kijken hoe jullie 
het beste van jezelf gaven. 

Misschien zie je ze deze 
 zomer ook!

 t KAMPREGISTRATIE  t KLJ-NOODNUMMER  t KAMPPLAYLIST

Niet vergeten: 
registreer 
je kamp! 
Het KLJ-secretariaat is in de kamp-
zomer vaak een aanspreekpunt bij 
probleemsituaties. Daarom is het 
belangrijk dat we weten waar en 
wanneer jullie ergens op kamp gaan 
en wie de contactpersoon ter plaatse 
is. Registreer dus zeker je kamp via 
Wall-e. Maar ook als er geen proble-
men op kamp zijn, vinden we het 
leuk als we weten waar jullie ergens 
zijn. Je pedagogisch medewerker 
rijdt een hele zomer door het land. 
Misschien komt hij of zij ook wel 
bij jou op bezoek om een spelletje 
mee te spelen. Weet je niet hoe je 
je kamp registreert? Surf dan naar 
Wall-e, klik in de linkerkolom op 
‘Kampen’ en vervolgens op ‘Nieuw 
kamp’, en vul tot slot alle gegevens 
in. That’s it! 

✒✒ Sander Malfliet
Kwaliteitscoördinator KLJ, 
thema kampen

LL www.klj.be > Wall-e > Kampen 
> Nieuw kamp

Welke liedjes mogen 
deze zomer absoluut niet 

ontbreken tijdens je kamp? 
De Redactieraad maakte 

een overzicht. 

Voor zangtalenten
Het is een nacht 
Guus Meeuwis

Voor kampvuurverslaafden
Vrolijke vrienden 
Samson & Gert 

Voor kringdansers
Wild Dances 

Ruslana 

Voor de zware jongens
Killing in the Name 

Rage Against The Machine 

Voor hartstochtelijke kussers
La Bamba 

Los Lobos & Gipsy Kings

Voor optimisten
Mooi weer vandaag 

Bart Kaëll

Voor droppingliefhebbers
I’m Gonna Be (500 Miles) 

The Proclaimers

Paniek op 
kamp? Bel het 
noodnummer

fixt je administratie

Kom je deze zomer in moeilijk
heden? Is er een situatie waarop 
je het antwoord even niet meer 
weet? Twijfel niet en bel ons. KLJ 
is in noodsituaties het hele jaar 
door te bereiken via het nummer 
0475 775 110. Een KLJmedewerker 
staat elke dag, 24 uur op 24, klaar 
om je bij te staan met raad en 
daad. Voor je het vergeet: neem je 
gsm bij de hand en sla het nood
nummer nu op! Laat tijdens je 
volgende vergadering al je mede
leiders hetzelfde doen. Zo ben je 
zeker dat iedereen ons kan berei
ken. Voor verzekeringsvragen of 
vragen die niet zo prioritair zijn, 
kan je ook nog steeds je pedago
gisch medewerker contacteren. 
En bel bij grote ongevallen natuur
lijk eerst de hulpdiensten op het 
nummer 112 of via de 112app.

✒✒ Sander Malfliet
Kwaliteitscoördinator KLJ, 
thema kampen
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kamppost van het Nationaal Bestuur

✒✒ Nette Van Oeckel Redactieraad

kamppost van het Nationaal Bestuur

Arne Baeyens
Ondervoorzitter KLJ
‘Elk kamp gaat onze wekker op 
een ochtend net iets vroeger af 
dan normaal. Gepakt en gezakt 
gaan we dan op stap voor een 
heuse dauwtocht. Na een uurtje 
wandelen maken we een kamp-
vuur. We breken de eieren en 
bakken het spek. Bij de opko-
mende zon eten we samen een 
boterham met spek en eieren.’

Joren Dekelver
Voorzitter Limburg
‘Mijn mooiste kampmoment? 
Dat is ongetwijfeld het kamp-
vuur. Zo’n kampvuur is altijd 
een uniek moment voor de hele 
groep. Marshmallows boven 
het vuur, kookouders die een 
lekkere mocktail voorzien, veel 
warmte voor iedereen, gezellig 
samenzijn, herinneringen op-
halen en genieten van de laatste 
dag van het kamp!’

Nicolas Dehaemers
Voorzitter West-Vlaanderen
‘Vorige zomer gingen we voor 
het eerst terug op kamp. Op de 
terugreis stopten we aan een 
snelwegparking waar we een 
laatste keer de muziek boven-
haalden en een hapje aten voor-
dat ons kamp écht voorbij was. 
Moe, voldaan, maar vooral trots 
op onze ganse bestuursploeg 
reden we huiswaarts.’

Het Nationaal Bestuur, da’s een groepje vrij-
willigers met heel wat KLJ-kilometers op de teller. 
Nu vormen zij als het ware de leidingsploeg van 
onze hele  beweging. Al die jaren KLJ, dat moet 
zeker memorabele momenten opgeleverd 
 hebben. We zochten het uit!

Kevin Goos
Ondervoorzitter KLJ
‘In 2016 was ik op KLJ-kamp 
in  Tollembeek, de stad van 
 Urbanus. Op het terrein van de 
kampplaats lag een beek. We 
 gebruikten die beek dan ook 
voor meerdere activiteiten, zo-
als een vlottentocht, Expeditie 
Robinsondag, vettige spelen… 
Tijdens elke vrij moment zaten 
er wel enkele KLJ’ers in het 
 water. Echt zalig!’

Liesa Sterckx
Voorzitter Vlaams-Brabant
‘In 2015 ging ik op kamp in 
 Oostenrijk. We maakten er een 
tweedaagse bergtocht. Ons doel: 
aan het einde van de eerste dag 
aankomen in de berghut. We 
moesten elkaar (onder)steunen 
om de tocht als één team te vol-
brengen. Dat lukte! We genoten 
van het prachtige uitzicht. Onze 
pijn was direct verdwenen!’

Lot De Kimpe
Voorzitter Oost-Vlaanderen
‘Laat ik het mezelf een beetje 
gemakkelijker maken en je 
mijn favoriete kampbezinning 
vertellen. Vorig jaar op kamp 
speelden we ’s avonds een cover 
van Iedereen is van de wereld. 
Normaal is iedereen muisstil 
tijdens zo’n moment, maar nu 
pakten we elkaar vast en werd 
er spontaan meegezongen. Het 
ultieme groepsgevoel, zalig!’

Kenneth Heylen
Voorzitter Antwerpen
‘Op kamp in Geel deelden we de 
kampplaats met een Chirogroep. 
’s Nachts gingen we hun vlag 
bemachtigen. Met twee bezem-
stelen, ducttape en een fopkaars 
probeerden we de touwtjes van 
de vlag door te branden. Met 
succes! Nadien gaven we de vlag 
terug in ruil voor Bicky ajuintjes 
en een bus mayonaise.’

Leuke kampverhalen 
van het Nationaal 
Bestuur

Isaak Dieleman
Voorzitter KLJ
‘Rond mijn veertiende wilden we 
heel graag op tweedaagse, maar 
de leiding had dit niet gepland. 
Toch gingen ze akkoord en von-
den ze via via een slaapplaats 
bij KLJ Bocholt. En dat in de tijd 
dat de KLJ-uitwisselgroep op 
Facebook nog niet bestond. We 
stapten bijna honderd kilometer, 
omdat we dat zelf wilden. Dat 
vergeet ik nooit.’
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kampvoorbereidingkampvoorbereiding

Kampplaats
Geen kamp zonder kampplaats. 
Dat is dus het eerste dat je in orde 
moet brengen. Sommigen beginnen 
drie jaar op voorhand met hun zoek-
tocht, anderen pas een jaar op 
voorhand. Maar waar let je op als 
je een kampplaats kiest? Wel, je 
kijkt best naar wat bij jouw afdeling 
past: gaan er veel leden mee op 
kamp of ga je met een kleine groep? 
Slaap je in tenten of in een gebouw? 
Maar ook de keuken is vaak belang-
rijk, net als een grote grasvlakte 
rondom je kamphuis. 

Matthias, Sara en Jonas, klinkt 
dat herkenbaar? Of waar houden 
jullie rekening mee als jullie een 
kampplaats kiezen? 
Matthias: ‘Inderdaad, de keuken 
moet deftig zijn. Ook letten we erop 
dat er voldoende slaapzalen zijn 
voor de kleinste kindjes en dat het 
plein groot genoeg is voor onze ten-
ten en om activiteiten op te spelen. 
Tot slot kijken we of er genoeg zalen 

zijn in het gebouw. Als het regent, 
kunnen we toch nog steeds onze 
 activiteit doen.’
Sara: ‘Bij KLJ Leffinge kijken we 
eerst en vooral naar het aantal slaap-
plaatsen. Afgelopen zomer gingen 
we pas voor de eerste keer op kamp, 
dus dat was moeilijk in te schatten. 
Natuurlijk wilden we dat iedereen 
mee op kamp kon.’
Jonas: ‘KLJ Oplinter is een vrij 
 grote afdeling. De grootte van het 
kamphuis is dus zeker belangrijk. 
Daarnaast is een grote grasvlakte 
een must, net zoals een mooie en 
goed uitgeruste keuken voor onze 
kookouders.’

Zoeken jullie je kampplaats altijd 
in dezelfde streek?
Matthias: ‘Wij kijken vooral of 
de locatie centraal gelegen is. Zo 
kunnen de ouders de kinderen 
 gemakkelijk brengen en ophalen.’
Sara: ‘De kampplek moet gelegen 
zijn in België. Dat is onze enige 
 concrete eis.’
Jonas: ‘Een beetje variatie is altijd 
welkom. Wij zoeken dikwijls een 
buurt waar we nog niet zo vaak ge-
weest zijn. Elke provincie een keer-
tje doen, is wel eens leuk. En om de 
vier jaar gaan wij op buitenlands 
kamp.’ ➜

Jaarlijks op KLJ-kamp gaan, daar kruipt heel wat 
werk in. Je moet dan ook met zoveel zaken rekening 
houden. Wij vuurden alvast de belangrijkste voor-
bereidingsvragen af op Matthias Huybrechts van KLJ 
Waanrode, Sara Claeys van KLJ Leffinge en Jonas 
Maex van KLJ Oplinter. 

Goed begonnen 
is half gewonnen
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Kampomgeving
Nadat je een kampplaats gevonden 
hebt, is het tijd om de omgeving 
te verkennen. Welke daguitstappen 
kan je maken en is er een bos of 
een zwembad in de buurt? Of hoe 
ziet je directe omgeving eruit? Zit 
je midden in een stad of midden in 
een bos? Stem je activiteiten hier 
zeker op af! 

Welke informatie verzamelen 
 jullie allemaal vooraleer je op 
kamp vertrekt? 
Matthias: ‘We kijken of er beken 
en bossen in de buurt zijn voor bos-
spelen en voor een beken- of vlotten-
tocht. We zoeken ook op waar de 
winkels, bakkers, ziekenhuizen en 
zwembaden in de buurt zijn. En we 
vragen of een kampvuur toegelaten 
is of niet.’
Sara: ‘Wij organiseerden een brain-
stormavond voor onze leden. Zo 
kwamen we te weten wat zij ver-
wachtten van het kamp. We vroegen 
hen bijvoorbeeld welke activiteiten 
ze graag doen, wat ze graag eten… 
Via de gemeente waar we verbleven 
kregen we een infobrochure met 
nuttige info over de lokale bakkers, 
winkels, apothekers… Op die manier 
moesten we dit zelf niet meer uit-
zoeken. Enkele maanden voor het 
kamp zijn we dan wel nog eens naar 
de kampplaats gaan kijken. Aan-
gezien het ons eerste kamp was, 
hebben we ook wat tips gevraagd 
aan andere KLJ’s.’

Jonas: ‘Deze zomer gaan we naar 
Oostenrijk. Reisorganisatie Jeka 
helpt ons met ons verblijf en toont 
wat we het best kunnen doen. Als we 
in België op kamp gaan, proberen 
wij het kamphuis op voorhand al 
eens te bezoeken. Zo hebben we al 
een idee van wat er allemaal in de 
buurt is. Aangezien wij ook op twee-
daagse gaan, is het handig om te 
weten of we in een drukke buurt 
zitten of in the middle of nowhere.’

Activiteiten
Kampplaats gevonden: check! De 
omgeving verkend: check! Tijd om 
de invulling van je kamp concreet 
voor te bereiden. Organiseer je een 
voorkamp? Hoe verdeel je de acti-
viteiten? Zorg je hier en daar voor 
een creatieve insteek? Denk maar 
aan een toneeltje, een kampthema 
of een kamplied. Allemaal stof tot 
nadenken. 

Hoe bereiden jullie je kamp-
activiteiten voor? 
Matthias: ‘Elke leiding zorgt 
apart voor alle activiteiten die hij of 
zij heeft tijdens het kamp. De dagen 
voor het kamp zitten we ’s avonds 
samen om nog activiteiten uit te 
werken en denken we na welke 
 toneeltjes we op welke dag gaan 
doen. Die toneeltjes staan steeds in 
teken van ons dagthema.’
Sara: ‘Wij doen in de voormiddag 
activiteiten op de kampplaats en in 
de namiddag op verplaatsing. De 

➜

activiteiten ter plaatste maakt de 
leiding elk afzonderlijk en bespreekt 
ze nadien met de andere kampver-
antwoordelijken. Voor de activiteiten 
op verplaatsing zoeken we naar toe-
ristische trekpleisters op de website 
van de gastgemeente. De kamp-
verantwoordelijken kiezen dan de 
activiteiten die het meest geschikt 
zijn en leggen ze vast.’ 
Jonas: ‘Enkele maanden voor ons 
kamp gaan we op voorbereidings-
weekend om ons kampthema te 
 bespreken. Daarnaast zorgen we ook 
voor een kampliedje met een aan-
gepaste dans. Met dat lied roepen 
we tijdens het kamp iedereen samen. 
Tijdens het voorbereidingsweekend 
zetten we de grote lijnen van het 
kamp uit en bespreken de groeps-
activiteiten.’

Ouders
Heel je kamp is tot in de puntjes 
voorbereid. Nu is het tijd om je leden 
en hun ouders te informeren. Die 
communicatie met ouders is zeer 
belangrijk! Zorg ervoor dat alle 
 informatie duidelijk wordt weer-
gegeven en sta open voor eventuele 
vragen. Je kan bijvoorbeeld een 
kampverantwoordelijke aanduiden. 
Hij of zij is de encyclopedie van 
het kamp. 

Hoe gaan jullie om met het contact 
met de ouders? 
Matthias: ‘Enkele maanden voor 
het kamp doen we een infoavond 

voor de ouders. We stellen dan ons 
kampthema voor, delen alle concrete 
info over het kamp en stellen de 
 leiding voor die meegaat. Leden die 
twijfelen of ze al dan niet meegaan, 
proberen we met een huisbezoek te 
overtuigen. Enkele weken voor het 
kamp ontvangt elk ingeschreven 
lid de infobrochure Kampmeuleke. 
Daarin staan al onze kampregels en 
een lijst van spullen die ze moeten 
meenemen of thuislaten, al gaat dat 
wel eens mis.’
Sara: ‘Twee maanden voor we op 
kamp vertrekken, sturen we per post 
een brief naar onze leden. Daarin 
staat alle informatie over het kamp: 
 inschrijfmoment, uur van vertrek, 
prijs… Op die manier zijn de ouders 
op de hoogte van het kamp. In de 
brief staan ook de gsm-nummers 
van de kampverantwoordelijken. Als 
ouders met vragen zitten, kunnen 
ze ons telefonisch bereiken.’
Jonas: ‘In mei organiseren wij een 
infoavond waarin alle informatie 
duidelijk wordt weergegeven. Daar-
naast maakt de redactie van onze 
KLJ een kampboekje, dat we bij alle 
kampgangers in de bus steken. Een 
week voordat we vertrekken gaan 
we nog eens op bezoek bij onze leden 
met een kampcadeau, een soort 
 aftelsysteem voor het kamp. Zo 
kunnen de ouders nog enkele vragen 
stellen en krijgen de leden de kans 
om samen met ons af te tellen en al 
een gokje te wagen naar het kamp- 
thema.’

Dat lijkt mij driemaal een goed 
voorbereid kamp! 

✒✒ Jolande Guelinckx 
en Nette Van Oeckel
Redactieraad

✒❝We organi-
seren een brain-

stormavond 
voor onze leden. 
We vragen hen 

welke activiteiten 
ze heel graag 

doen, wat ze graag 
eten…

Sara Claeys
KLJ Leffinge

✒❝ Enkele 
 weken voor het 

kamp ontvangt elk 
ingeschreven lid 
een informatie-

brochure met onze 
kamp regels en 

een  materiaallijst.

Matthias
Huybrechts
KLJ Waanrode

✒❝We kijken 
altijd of er genoeg 

zalen zijn in het 
kampgebouw. Als 
het regent, kunnen 
we toch nog steeds 

onze activiteit 
doen.

Matthias
Huybrechts
KLJ Waanrode

✒❝ Als we 
in België op kamp 
gaan, proberen 

wij het kamphuis 
op voorhand 

te bezoeken. Zo 
hebben we al een 
idee van wat er in 

de buurt is.

Jonas Maex
KLJ Oplinter
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KLJ Vissenaken kijkt naar het vogeltje

Vorige zomer ging ik met de +16 
van KLJ Vissenaken op kamp in 
Hongarije. Reisorganisatie Jeka hielp 
ons met de praktische kant van dat 
buitenlands kamp. Op 21 juli ver-
trokken we met al onze +16’ers – dat 
zijn er een hele hoop – met de bus 
naar onze kampplaats. Die busrit 
duurde 16 uur! We kwamen aan bij 
een supergezellig kamphuis dat 
slechts 50 meter van de Donau lag. 
We beleefden heel wat avonturen. 
We zwommen bijna elke dag in de 
Donau, aten altijd goed en maakten 
mooie herinneringen. Er was ook 
plaats voor enkele speciale activitei-
ten. Zo bezochten we Boedapest, 
de hoofdstad van Hongarije, gingen 
we naar een rodelbaan en slingerden 
we aan death rides. We maakten 
ook een stevige tocht. De hellingen 
waren echt vermoeiend en we liepen 
een aantal keer verkeerd, maar 
 uiteindelijk kwamen we wel aan in 
onze hostel. Kortom, een buiten-
lands kamp is iets dat voor altijd in 
je geheugen gegrift staat. Dit gaan 
we nog veel vaker doen!

✒❝We zullen de 
 Hongaarse hellingen nooit 
vergeten. Het zweet dat 
we daar hebben achter-
gelaten, amai!

Nele Nijs
Leidster

Aantal leden: 126 • Aantal bestuursleden: 17 • Leeftijdsgroepen: –9, –12, +12, +16 en +20 • Topactiviteit: het waterpretpark in Hongarije • Op ons verlanglijstje: nog veel buitenlandse kampen
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Alle antwoorden op 
je vragen over lokalen, 
wetgeving, fuiven, 
administratie, kamp, 
verzekeringen…

VRAAG
HET
AAN
HET
BREIN

actuele kampvragenactuele kampvragen

1.
Verzekeringen

Vraag Gelukkig zijn we via de 
KLJ-verzekering voor veel zaken 
verzekerd. Maar wat met de 
 dingen die de KLJ-verzekering 
niet dekt?

 t Lichamelijke ongevallen
Lichamelijke ongevallen zijn 
 onvermijdelijk tijdens een kamp. De 
gewone KLJ-verzekering komt dan 
tussen voor een doktersbezoek. Ook 
als je zelf iemand verzorgt, registreer 
je dat best in een logboekje. Zo kan 
je toch aanspraak maken op de KLJ- 
verzekering als er later complicaties 
komen. 

 t Burgerlijke aansprakelijkheid
Een KLJ-afdeling op kamp is een 
grote hoop energie. Dan gebeurt het 
wel eens dat er iemand per ongeluk 
schade toebrengt aan iets of iemand 
in je omgeving. Ook in zo’n geval 
kan je rekenen op de gewone verzeke-
ring van KLJ. 

 t Duur materiaal
Je neemt vaak duur materiaal mee 
op kamp. Die materialen zijn niet 
verzekerd met de gewone KLJ- 
verzekering. Je kan via KLJ wel een 
extra verzekering aangaan. Zo kan 
je op twee oren slapen.

 t Auto’s
Auto’s die je meeneemt op kamp 
kan je laten verzekeren via KLJ. Zo’n 
verzekering vraag je aan via Wall-e 
en kost 25 euro. Opgelet: bedrijfs-
wagens komen niet in aanmerking. 
De autoverzekering is vooral bedoeld 
om grote schade te dekken. Daarom 
is de franchise, het bedrag dat je bij 
schade zelf betaalt, redelijk hoog, 
namelijk 500 euro. 

LL De schadeaangifteformulieren 
en info over de verzekeringen 
van KLJ vind je op www.klj.be/ 
verzekeringen.

2.
112-app

Vraag We hebben een ernstig 
 ongeval. Hoe bereiken we de 
hulpdiensten?

In heel Europa kan je, als je dringend 
hulp nodig hebt van de brandweer, 
een medisch team of de politie, 
 gratis bellen naar het nummer 112. 
Maar wist je dat er sinds kort ook 
een 112-app is? Die biedt enkele 
 handige functies.
 

 t Geef je locatie door
De 112-app kan je locatie bepalen als 
je in nood bent. Geef daarvoor eerst 
je toestemming. Deze functie is 
handig als je op kamp bent. Tijdens 
tochten of tijdens het dorpsspel 
weet je bijvoorbeeld niet altijd waar 
je je precies bevindt. De app kan dan 
toch een exacte locatie door geven 
aan de hulpdiensten. 

 t Welke hulp heb je nodig?
Heb je de brandweer, een zieken-
wagen of de politie nodig? Klik dan 
in de app op het juiste icoontje. Zo 
kom je meteen in contact met de 
juiste hulpdienst en ben je sneller 
dan wanneer je eerst naar de alge-
mene hulpcentrale belt.

 t Registreer je
In de app kan je enkele In Case of 
Emergency, ofwel ICE-contacten, 
toevoegen. Hier kan je de gegevens 
van je (hoofd)leiders invullen. Zij 
worden dan meteen gecontacteerd 
als iemand de hulpdiensten oproept. 

3.
Huurcontract

Vraag Waar moeten we op letten 
als we een huurcontract van een 
kampplaats ondertekenen of 
 opstellen?

Als je op kamp gaat in een erkend 
kamphuis, krijg je meestal een 
 duidelijk contract van de huisbaas. 
Maar als je op kamp gaat bij een min-
der ervaren uitbater of bij een boer 
die zijn terrein alleen in de zomer 
ter beschikking stelt, dan is er vaak 
geen huurcontract of slechts eentje 
waar alleen de basis in staat.

 t Neem een optie
Valt een verblijfplaats in de smaak, 
maar kan of wil je nog niet beslissen? 
Vraag dan of je voor een periode een 
optie kan nemen. Dat betekent dat 
je tot een bepaalde datum een keuze-
recht hebt om de verblijfplaats te 
huren. Als de eigenaar dat toestaat, 
moeten andere mogelijke huurders 
wachten tot het tijdstip waarop je 
optie vervalt. Vanaf dat moment is 
de huurperiode terug beschikbaar 
voor iedereen. De verhuurder is 
 gebonden aan je genomen optie, jij 
niet. Opgelet: een optie nemen is 
niet hetzelfde als een huurovereen-
komst afsluiten. Zolang er geen 
huurovereenkomst is, ben je nog 
geen huurder.  

 t Huurovereenkomst op papier
Een huurovereenkomst op papier 
is zeer belangrijk. Het maakt de 
 afspraak tussen huurder en verhuur-
der wettelijk. Beide partijen ver-
binden zich door middel van hun 
handtekening aan de inhoud van de 
overeenkomst. Vanaf dat moment 
ligt de afspraak vast en kan ze niet 
zomaar eenzijdig worden verbroken. 
Lees dus alles grondig na voor je 
een handtekening zet.

 t Waar moet je op letten? 
Maak de overeenkomst op in meer-
dere exemplaren en vermeld op de 
overeenkomst steeds het aantal 
exemplaren en de datum van de 
 ondertekening. Hou één exemplaar 
bij en zorg dat je die tijdens het 
 verblijf bij je hebt. Spreek ook zeer 
duidelijk af wie welke verzekering 
voor zijn rekening neemt. De KLJ- 
verzekering dekt brand-, rook- of 
waterschade aan gebouwen en inboe-
del die occasioneel worden gehuurd 

✒❝ In heel 
E uropa kan je, als 
je dringend hulp 
nodig hebt van 
de brandweer, 

een medisch team 
of de politie, gratis 

bellen naar het 
nummer 112.

✒❝Opgelet: 
een optie nemen 
is niet hetzelfde 
als een huur-
overeenkomst 

 afsluiten. Zolang 
er geen huur-

overeenkomst is, 
ben je nog geen 

huurder.

➜

http://www.klj.be/verzekeringen
http://www.klj.be/verzekeringen
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actuele kampvragenactuele kampvragen

Mail al je vragen naar 
ikvraaghetaan@klj.be. Onze 
 administratieve duizendpoot, 
Sander Malfliet, zorgt voor 
de antwoorden.

of gebruikt door je afdeling, bijvoor-
beeld tijdens een kamp of weekend. 
Glasbreuk wordt dan weer niet  ver- 
zekerd. Breng ook je voorschot snel 
in orde. Veel overeenkomsten ver-
melden namelijk dat ze pas van 
kracht zijn na de betaling van zo’n 
voorschot. Bewaar steeds het beta-
lingsbewijs. En tot slot: als je de 
overeenkomst sluit via een brief-
wisseling, verstuur je brieven dan 
altijd aangetekend. 

4.
EHBO

Vraag Tijdens een kamp moet de 
leiding alle leden goed verzorgen. 
Op medisch vlak is dat niet altijd 
makkelijk. Hoe weten we welk lid 
welke zorgen nodig heeft?

 t Vraag medische fiches op
Om een goed overzicht te krijgen 
van de kwaaltjes en allergieën 
van je leden, laat je de ouders best 
op voorhand een medische fiche 
 invullen. Een goed voorbeeld van 
zo’n  fiche vind je op de KLJ-website. 
Bundel en bewaar alle medische 
 fiches op een centrale plek zodat je 
deze steeds bij de hand hebt en 
spring er op een discrete manier 
mee om. Opgelet! Aan het einde 
van het kamp moet je, volgens de 
GDPR-wetgeving, de fiches ofwel 
zelf vernietigen, ofwel teruggeven 
aan de ouders.

 t Maak een medisch logboek
In een medisch logboek hou je een 
overzicht bij van iedereen die ver-

zorgd werd tijdens het kamp. Je 
 noteert welk lid wanneer welke ver-
wonding had, en welke verzorging 
het kreeg. Doe dat voor alle wonden, 
ook de kleine. Zo kan je nadien 
 opvolgen wat er precies gebeurd was 
als de wonde opnieuw ontsteekt of 
als je beroep moet doen op de ver-
zekering. Gooi het medisch logboek 
daarom niet meteen weg na het 
kamp, maar hou het nog even bij. 
We raden je aan om het logboek één 
jaar bij te houden. 

 t Hoe stel ik zo’n logboek op?
Je kan op voorhand lijsten aanleggen, 
bijvoorbeeld per dag, en daarop 
vooraf de namen invullen van alle 
deelnemers die medicatie moeten 
krijgen. Maak een indeling per 
 moment: ontbijt, middagmaal, 
avondmaal, slapengaan. Vermeld 
vervolgens welke medicatie een lid 
moet krijgen, alsook het uur waar-
op het toegediend moet worden en 
de dosis. Voorzie een vakje waarin 
je aftekent als de medicatie werd 
toegediend.

LL www.klj.be/kamp-weekend > 
De leiding heeft altijd gelijk > 
EHBO op kamp

5.
Brandveiligheid

Vraag Tijdens een kamp komen 
we vaak in aanraking met open 
vuren. Hoe zorgen we dat we 
toch veilig te werk gaan? 

 t Wat met gasvuren?
Plaats gasvuren altijd op een goed 
geventileerde plaats. Zo krijg je een 
goede verbranding en vermijd je 
dat het te warm wordt in de keuken-
tent. Zet je vuren ook niet in de 
tocht, want dan verlies je warmte 
en kan je vuur uitdoven. Plaats gas-
flessen steeds buiten in de schaduw 
en buiten het bereik van spelende 
kinderen. Als je in een ingerichte 
keuken kookt, check dan aan het 
 begin van het kamp waar de brand-
blussers en het blusdeken hangen. 
Breng de kampuitbater op de hoogte 
als dat materiaal ontbreekt en vraag 
hem om het alsnog te voorzien.

 t Wat met kampvuren?
Geen kamp zonder kampvuur. Maar 
ook hier hou je best een aantal spel-
regels in de gaten. Een kampvuur 
moet minstens 25 meter van elk 
 gebouw en elke boom verwijderd 
liggen. Maak je houtstapel nooit 
 hoger dan twee meter en beperk de 
diameter van het vuur tot maximum 
anderhalve meter. Zorg voor een 
veilige afstand tussen je vuur en je 
houtvoorraad en baken het vuur 
af met droge stenen of een greppel. 
Leg keien op de grond als je vuur 
wil maken op een grond die nat of 
modderig is. Let wel op dat de keien 
droog zijn, want natte keien kunnen 

door warmte uiteenspringen. Laat 
kinderen tot slot nooit alleen bij 
het vuur en laat het vuur nooit  onbe- 
waakt achter. Zorg op voorhand voor 
een houtstapel die groot genoeg is 
zodat je niet moet bijsprokkelen.

6.
Veilig fietsen

Vraag Fietsen in groep is altijd 
onwennig. Hoe maken we onze 
fietstocht toch zo veilig mogelijk?

 t Veilig op de baan
Fiets alleen op de rijbaan als je groep 
groter is dan vijftien personen of 
als er geen fietspad aanwezig is. Als 
je met meer dan vijftig personen in 
groep fietst, zorg dan voor minstens 
twee wegkapiteins die ouder zijn 
dan 21 jaar en die uitgerust zijn met 
een C3-bordje en een armband van 
de Belgische driekleur. Een grote 
groep fietsers laat je best begeleiden 
door een volgwagen. Laat  iedereen 
altijd een fluohesje dragen en indien 
mogelijk ook een fietshelm. 

 t Check je fiets
Veilig fietsen kan alleen met veilig 
en degelijk materiaal. Organiseer 
dus voor je op kamp vertrekt een 
moment waarop je alle fietsen 
 nakijkt. Op de KLJ-website kan je 
een fietscontrolekaart downloaden. 
Overloop alle puntjes van de kaart 
en doe tijdig de juiste herstellingen.

LL www.klj.be/spelen > 
Tijdens (en na) een activiteit > 
Veilig in het verkeer

✒❝ Laat het 
vuur nooit onbe-

waakt achter. Zorg 
op voorhand voor 
een houtstapel die 

groot genoeg is 
zodat je tijdens het 

kampvuur niet 
meer moet gaan 

sprokkelen.

✒❝ Aan het 
einde van het 
kamp moet je, 

volgens de 
GDPR-wetgeving, 

alle medische 
 fiches ofwel zelf 

vernietigen, ofwel 
teruggeven aan 

de ouders.

✒❝ Veilig 
 fietsen kan alleen 

met veilig en 
 degelijk materiaal. 

Organiseer dus 
voor je op KLJ-

kamp vertrekt een 
 moment waarop 

je alle fietsen 
 nakijkt.

✒❝Ook als 
je zelf iemand 

 verzorgt, registreer 
je dat best in een 
medisch logboek. 

Zo kan je toch 
aanspraak maken 
op de KLJ-verzeke-

ring als er later 
complicaties 

 komen.

➜

http://www.klj.be/kamp-weekend
http://www.klj.be/spelen


20 idee • mei 2019 mei 2019 • idee 21

WEB
SHOP
SAMEN
AAN
KOOP

Webshop
Bij een echte KLJ’er horen ook 
de echte, officiële KLJ-gadgets. 
Kies en bestel de gadgets 
 online via shop.klj.be.

Samenaankoop
KLJ-samenaankoop biedt 
goederen en diensten aan 
 tegen voordelige tarieven. Deze 
promoties worden aangebo-
den op jouw vraag of die van 
een andere KLJ-afdeling. Om 
aan deze promotietarieven 
te geraken is er telkens een 
minimum af te nemen aantal. 
Anders gaat de samenaan-
koop niet door. Heb jij ook 
een idee? Stuur dan zeker een 
mailtje naar winkel@klj.be. 
Op www.klj.be vind je het 
 huidige aanbod.

de huisfilosoofde etalage

In mei leggen alle vogels een ei en in de 
 zomer gaan alle KLJ’s op kamp! Ik ben geen 
ornitholoog, dus ik kan niet zeggen of dat 
eerste klopt. Wel ben ik een KLJ’er in hart 
en nieren en weet ik – of hoop ik – dat dat 
tweede wel juist is. ‘Kijk jij al uit naar het 
kamp?’ Dat hoor ik nu steeds vaker uit de 
mond van enthousiaste leden, leiders en 
leidsters. Heerlijke herinneringen worden 
deze zomer vakkundig in het geheugen 
van vele kinderen en jongeren geprent, 
 samen met de ervaring van samen spelen, 
tenten opzetten en op tweedaagse trektocht 
gaan. Zalig gewoon! 

Ik doe nu alsof alles altijd van een leien 
dakje loopt, maar dat is jammer genoeg niet 
zo. Soms regent je hele tent onder en zijn 
al je spullen kletsnat. Soms zijn bijna alle 
leden plotsklaps ziek. Soms zijn er grote 
ruzies die moeilijk opgelost worden, heeft 
iemand onnoemlijk veel heimwee of zijn 
er problemen met pestgedrag. Voor die 
laatste drie hebben we dit jaar aandacht 
met het jaarthema ‘Door dik en dun’. Merk 
jij als leid(st)er of +16-lid dat iemand zich 
niet goed in zijn vel voelt of merk je dat 
iemand wordt gepest? Wees dan een held 
– ook al word je niet meteen zo gezien – 
en geef de persoon die het nodig heeft 
 aandacht en probeer de donkere wolken 

te verdrijven. Want, elke ketting is maar 
zo sterk als zijn zwakste schakel en dat 
geldt zeker voor een kamp. Het kamp wordt 
pas echt leuk als iedereen zich amuseert. 
Bovendien groei je zelf door op te komen 
voor anderen. Is dat niet geweldig?

Nu zijn we terug bij plezier en daar draait 
het uiteindelijk de hele zomer om. Twee of 
drie zorgeloze maanden met ontelbaar veel 
mooie momenten zoals kampvuren, maar 
dan meestal zonder het dramatisch gedoe 
zoals bij Temptation Island, ontelbaar veel 
sportfeesten en het Landjuweel in Reet. 
Ik kijk uit naar wat de zomer van 2019 mij 
brengt. Stiekem weet ik al een deel van het 
antwoord. Maar dat ga ik niet verklappen. 
Allez, gedeeltelijk: lekker veel keuze bij 
de bakker op zondagochtend voor ik naar 
het sportfeest ga.

De zomer van ’19

Alec Lamberts
Redactieraad

✒❝ Twee zorgeloze maanden met 
mooie kampvuurmomenten, maar 
dan zonder het dramatisch gedoe 
 zoals bij ‘Temptation Island’.

Rode KLJ-zonnebril
Samenaankoop Het belooft een 
stralende zomer te worden! Een mooie 
zonnebril is dan ook op zijn plaats. Toeval 
 of niet, maar wij hebben rode zonnebrillen 
met aan beide zijden het KLJ-logo in onze samenaankoop. Als iedereen van 
je afdeling zo’n rode zonnebril draagt, heeft iedereen je gegarandeerd gezien! 
Bestellen kan nog tot en met 22 mei. Eind juni sturen we de zonnebrillen 
per post naar je op. Opgelet: je moet minimaal drie stuks bestellen.

2,50 euro/stuk

Groene KLJ-beachvlag
met afdelingsnaam

Samenaankoop Wil jij je evenementen of lokaal 
nog meer doen opvallen? Dan is een KLJ-beachvlag 
de ideale aandachtstrekker. Nog tot en met 22 mei 
vind je in onze samenaankoop groene beachvlaggen 
met daarop aan één zijde het KLJ-logo en je afdelings-
naam. Wat is er inbegrepen? Een vlag van 2 meter 
op 0,64 meter, een draagtas en een parasolvoet. Eind 
juni kan je je bestelling afhalen in onze kantoren 
in Leuven, Herentals, Deinze of Eupen.
 
70 euro/stuk

KLJ-kampkaartje
Webshop Een kamp, dat bestaat uit talloze 
avonturen en verhalen. Ook het thuisfront 
wil horen wat jij allemaal meemaakt. Deze 
kampkaartjes kan je volpennen met al je 
 verhalen en kan je nadien opsturen naar je 
ouders, vrienden of lief.

0,40 euro/stuk
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kookouderskookouders

Bike bike bik, 
hap hap hap!
Kamp, da’s gegarandeerd lekker eten. Maar 
wie maakt al die heerlijke maaltijden? Sommige 
afdelingen werken met kookouders. Bij andere 
afdelingen staat de leiding zelf achter het fornuis. 
Wij zochten twee afdelingen die vertellen hoe 
het er bij hen op kamp aan toegaat.

Kim en Floris, hoeveel personen 
staan er gemiddeld achter het 
fornuis op jullie kamp?
Floris: ‘Wij hebben vijf kook-
ouders. Zij koken voor ongeveer 
veertig leden.’
Kim: ‘Bij KLJ Staden is er één 
 bestuurslid verantwoordelijk per 
maaltijd. Hij of zij krijgt de hulp van 
enkele leden. Elk lid moet minstens 
eenmaal helpen, ofwel bij het koken, 
ofwel bij de afwas. Ook zij koken 
voor een veertigtal personen.’

Hoe bepalen jullie het kampmenu?
Floris: ‘We vragen aan de kook-
ouders wat er allemaal mogelijk is. 
Nadien laten we onze leden het 

menu kiezen. Dat doen we via een 
poll op Facebook.’
Kim: ‘De bestuursleden die verant-
woordelijk zijn voor het kamp, kie-
zen een menu. Dat doen ze in over-
leg met de andere bestuursleden. 
We kijken wat er haalbaar is qua 
personen en qua locatie, en kiezen 
altijd voor makkelijke, maar lekkere 
maaltijden.’

Hoe ziet een gemiddelde kamp-
dag eruit voor de kookploeg?
Floris: ‘Ze beginnen de dag met 
het klaarzetten van het ontbijt. 
 Vervolgens schillen er enkele leden 
aardappelen. Zo moeten de kook-
ouders niet alles zelf doen. Voor het 
middagmaal geniet de kookploeg 
nog van een lekker aperitiefje. Om 
16 uur verwennen ze ons met een 
vieruurtje. En tot slot zorgen ze voor 
een avondmaal en een versnapering.’
Kim: ‘Iedereen doet altijd mee met 
de  activiteiten. Als we terug op de 
kampplaats zijn, begint er onmiddel- 
lijk iemand te koken. Ondertussen 
hebben de andere leden even vrij. 
Niemand mist dus een activiteit als 
ze helpen koken.’

Hoe ziet de rolverdeling tussen 
leiding en kookouders eruit?
Floris: ‘De kookouders doen de 
boodschappen en maken het eten. Bij 
onze aankomst op kamp verdelen 
we onze leden in groepen. Per dag 
krijgt elke groep enkele taken toe-
vertrouwd die ze moeten uitvoeren. 
Zo zijn er elke dag leden die de 
 keuken, eetzaal en toiletten kuisen. 
Ook de afwas wordt door leden en 
leiding gedaan.’
Kim: ‘De bestuursleden spreken op 
voorhand af wie voor welke maaltijd 
verantwoordelijk is. Tijdens het 

kamp voorzien we een rooster waar-
op te zien is wie wanneer verwacht 
wordt om te helpen.’ 

Floris, hoe verloopt het contact 
tussen kookouders en leiding 
 tijdens een kamp?
Floris: ‘Vooraleer het kamp van 
start gaat, heeft de bestuursploeg 
de planning van het kamp al voor 
90 procent in elkaar gestoken. Door 
de jaren heen zijn we op elkaar inge-
speeld en weten we welke taken we 
voor en tijdens het kamp kunnen 
uitvoeren. Tijdens het kamp zelf 
zitten we dan af en toe samen met 
de kookouders om nog wat af te spre-
ken. Maar ook om samen te genieten. 
We zijn er ten slotte allemaal om 
ons te amuseren.’

Wat is jullie favoriete kamp-
gerecht?
Floris: ‘De barbecue is voor velen 
een hoogtepunt. Traditioneel is 
dit het laatste avondmaal van ons 
kamp.’
Kim: ‘Pizzabaguettes. Die zijn lekker, 
makkelijk en ideaal om restjes op 
te gebruiken. En ze laten weinig 
 afwas achter.’

En tot slot: welke tip willen jullie 
elke kookouder meegeven?
Floris: ‘Zie het kamp als een fijne 
vakantie en geniet ervan!’
Kim: ‘Ik heb niet meteen een tip 
voor kookouders, maar wel voor 
 afdelingen: op kamp gaan zonder 
kookouders is geen enkel probleem. 
Maar je hebt wel een goede planning 
nodig!’

✒✒ Joachim Rombouts 
en Jonas Smeulders 
Redactieraad

✒❝Wij gaan 
op kamp zonder 

kookouders. 
Al zolang ik weet, 
koken de leden 
zelf. Dat is zeker 

haalbaar, want we 
hebben alleen 

+16-leden.

Kim Vandewiele 
KLJ Staden

✒❝ KLJ 
Torhout beschikt 
over een sterke 

kookploeg. Al ver-
schillende jaren 
zetten dezelfde 
mensen zich er-

voor in. We kunnen 
ons geen kamp 
meer voorstellen 

zonder hen.

Floris Verscheure
KLJ Torhout
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kamptestkamptest

Op kamp gaan, dat doe je met 
heel wat KLJ’ers. Tussen die 
KLJ’ers zitten veel verschillende 
persoonlijkheden. De ene houdt 
van vuile spelen en droppings, 
de andere van bezinningen en 
kampdansen. Maar welke kamp-
ganger ben jij? Doe de test en 
ontdek het snel!

1 Bijna op kamp. 
Jij bent …

A op vakantie in Tadzjikistan. 
Op de dag van vertrek zien ze 
je wel verschijnen.

B extreem blij dat het bijna kamp 
is. Je bezorgt je medeleiding een 
gemengd gevoel van enthou-
siasme en plaatsvervangende 
vermoeidheid.

C je druk aan het maken over de 
rommel in het KLJ-lokaal. Hoe ga 
je die fluohesjes ooit vinden?

2  Je maakt je koffer. Wat mag 
er zeker niet ontbreken? 

A Een lijstje van alles wat je mee-
neemt. Anders kom je sowieso 
terug thuis met slechts de helft 
van je spullen. 

A blijft nog even liggen. Het ontbijt 
is toch pas om 8 uur.

B bonkt op alle deuren en sleurt 
iedereen uit zijn/haar slaapzak. 

C bent nog moe, maar je zet toch 
de ontbijttafel netjes klaar.

5 Wat leg of smeer je altijd 
op je boterham?

A Blauwe schimmelkaas. Lekker! 
B Duochoco, duhu! 
C Speculaaspasta. Crunchy! 

6 Oei, Senne wilt zijn bord 
niet leegeten. Wat doe je?

A Je zegt er niets van. Als hij 
straks honger heeft, is dat zijn 
eigen schuld.

B Je wisselt van bord. Je bent blij 
met je extra portie! 

C Je zit naast Senne tot hij alles 
heeft opgegeten.

7  Op kamp speel jij het 
liefst …

A een dorpsspel. Zo zie je ook wat 
van de omgeving.

B een bosspel. Die schrammen 
neem je er graag bij.

C een pleinspel. Zo heb je alles 
dicht bij de hand. 

8 Wat doe je vlak voor het 
 slapengaan?

A Je geniet van de rust aan het 
kampvuur. Overdag is er al 
 chaos genoeg.

B Je praat nog even na met de 
 leidingsploeg of je kaart met de 
kookploeg. Plots merk je dat het 
4 uur ’s nachts is. 

C Je ruimt alles netjes op en je 
controleert nog even of iedereen 
in het juiste bed ligt.

8 vragen
Welke kampganger 
ben jij?

B Een extra paar onderbroeken 
en kousen. Vettige spelletjes zijn 
nu eenmaal je ding.

C Een stijltang. Op de kampfoto’s 
moet altijd te zien zijn wie de 
beauty van je afdeling is. 

3 De mama van Tine zegt dat 
de  kleren van haar dochter 

vorig kamp veel te vuil waren. 
Wat doe je? 
A Je luistert wel, maar denkt: wie 

is deze vrouw? En wie is Tine 
nu ook alweer?

B Je ondergaat de uitleg en denkt: 
kamp dient toch net om heel vuil 
te worden?

C Je luistert met heel veel geduld 
naar de mama. Je belooft haar 
dat Tine deze keer niet zo vuil 
zal worden.

4  Om 7.30 uur wekt de leiding 
alle leden. Jij …

Kampprofiel
Je antwoordde vooral A
Jij bent een sloddervos
Je bent een chaoot. Je koffer ligt 
constant overhoop en je bent 
altijd alles kwijt. Toch sta je open 
voor alles. Met jou worden de 
meest doldwaze spelletjes ge- 
speeld. Voetbal met een witte-
kool? Topplan! Een dag in het 
thema van Dreft? Topdag! Een 
koffer die lijkt op een postmodern 
schilderij? Kunstzinnig! 

Je antwoordde vooral B
Jij bent een pateeke
Voor jou is het kamp dé tijd van 
je leven. Dagenlang spelplezier 
en gelach. Alleen het kamp telt, 
de rest is bijzaak. Bovendien 
ben jij het zonnetje van je KLJ. 
Je bent altijd goedgezind. Trein 
gemist? Terrein onder water? 
Niks krijgt de glimlach van je 
gezicht!
 

Je antwoordde vooral C
Jij bent een teddybeer
Geen kampgeurtjes met jou. 
Je koffer is piekfijn in orde. Als 
een rots in de branding sta jij er 
voor je KLJ. Je medeleiding is 
blij dat ze altijd op je kunnen 
 rekenen, ook als je moe bent. 
Als de ouders je aan het einde 
van het kamp zien, denken ze: 
bij die leiding was mijn kind 
echt in goede handen.

✒✒ Simon De Cannière
KLJ AartselaarIll
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alcohol op kampalcohol op kamp

Een pintje drinken op kamp? Dat moet zeker kunnen. 
Maar waar ligt de grens? Als leiding heb je nu eenmaal een voorbeeldfunctie. 

Hoofdleiders Yitse Aerts van KLJ Wortel en Maxime Vennens van 
KLJ Nieuwkerken-Waas vertellen hoe zij in hun afdeling omgaan met alcohol.

Yitse en Maxime, welke regels 
rond alcohol hebben jullie?
Yitse: ‘Onze +16-leden mogen 
 alcohol drinken. We wisselen onze 
activiteiten wel steeds af. De ene 
keer voorzien we een activiteit zon-
der alcohol, de andere keer hoort 
dit er wel bij. Er zijn nooit verplich-
tingen. Als iemand niet wilt drin-
ken, moet dat niet. Ook voorzien 
we elk kamp voldoende leiders die 
nuchter blijven.’
Maxime: ‘Bij ons mogen de +16- 
leden ook drinken, maar alleen in 
een vast +16-lokaal. Zo kan de leiding 
een oogje in het zeil houden. We 
leggen onze leden geen limiet op. 
Iedereen weet dat hij of zij de ochtend 
nadien fris en monter aan de ontbijt-
tafel moet zitten. Enkele dagen voor 
het kamp mailen we onze regels 
nog eens naar de +16.’

En wat met –16-leden?
Yitse: ‘Bij ons is het erg simpel. 
Onze –16-leden krijgen nooit alcohol. 
Zowel tijdens de gewone activiteiten 
als tijdens het kamp wordt er enkel 
frisdrank gedronken.’
Maxime: ‘Wij plannen iedere zomer 
maar één kamp. Zowel onze –12-, –16- 
en +16-leden gaan dan mee. De +16 
mag pas alcohol drinken als de –12 en 
–16 slaapt. Op alle andere momenten 
is er een nultolerantie.’

Bij alcohol denken we ook aan 
drankspelletjes. De wet zegt dat 
je geen uitdagingen mag voor-
stellen of aanvaarden waarvan je 
dronken wordt. Hoe gaan jullie 
daarmee om?
Yitse: ‘We verplichten nooit iemand 
om te drinken. En we organiseren 
regelmatig activiteiten waar geen 
alcohol bij komt kijken.’

Maxime: ‘We organiseren zeker 
wel eens een cantus en af en toe 
spelen we spontaan een drankspel. 
Iedereen weet dan dat hij of zij ook 
water mag drinken. Daarnaast voor-
zien we gelijktijdig een activiteit 
waar geen alcohol bij te pas komt. 
Zo kunnen onze leden bijvoorbeeld 
een gezelschapsspel spelen.’

Is er al eens iets uit de hand 
 gelopen als gevolg van overmatig 
alcoholverbruik?
Yitse: ‘We hebben geen bijzondere 
voorvallen gehad, gelukkig! Dat 
toont wel aan dat onze regels goed 
werken. Onze +16 is oud genoeg om 
zelf verantwoord om te gaan met 
 alcohol.’
Maxime: ‘Concrete problemen 
hebben we nog niet gehad. Wel ont-
stonden er al enkele keren roddels 
omtrent het alcoholverbruik van 
onze +16. Die roddels begonnen dan 
een eigen leven te leiden bij leden en 
ouders. Dat gaf ons zeker geen goed 
imago. De hoofdleiding heeft toen 
zijn verantwoordelijkheid genomen 
en de ouders die het meest betrokken 
waren bij het geroddel aangesproken 
en hen de nodige uitleg gegeven. 
Daarnaast ijveren we er ook voor dat 
onze +16-leden geen verhalen ver-
tellen aan onze jongere leden, want 
die verhalen worden bij het door-
vertellen al snel vervormd.’

✒✒ Joachim Rombouts 
en Alec Lamberts
Redactieraad

LL Kant-en-klare tips voor een 
 alcoholbeleid op kamp vind je op: 
www.klj.be/kamp-weekend > 
Alcohol en drugs op kamp.

✒❝We 
 verplichten nooit 

 iemand om te 
drinken. En we 

 organiseren regel-
matig activiteiten 

waar geen alcohol 
bij komt kijken.

Yitse Aerts
KLJ Wortel

✒❝ De +16 
mag pas alcohol 

drinken als de 
–12 en –16 slaapt. 

Op alle andere 
momenten is er 
een nultolerantie 

voor alcohol.

Maxime Vennens
KLJ Nieuwkerken-Waas

W t zullen we 
drinken, 

zeven d gen 
l ng?
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duurzaam op kampde keuveltent

Hanne Bij KLJ Sint-Lenaarts kiezen 
we ervoor om geen bezoekdag voor 
 ouders in te lassen tijdens ons jaarlijks 
kamp. Waarom we dat niet doen? Vroeger 
deden we het wel, maar toen hielden 
we er niet zo’n goede ervaringen op na. 
Toen ikzelf tien jaar was – al een tijdje 
geleden dus – nodigden we de ouders 
wel uit op kamp. Twee meisjes van mijn 
groep hadden al enkele dagen last van 
heimwee. Toen hun ouders langskwamen 
tijdens de bezoekdag, verergerde de 
 situatie en wilden ze niets liever dan 
naar huis gaan. Het bezoek maakte alles 
dus een stuk erger. Toen hun ouders 
 terug vertrokken, moest de leiding hen 
troosten. Zo’n situaties wilden we niet 
nog eens meemaken, dus schrapten we 
de bezoekdagen. Nu zorgen we ervoor 
dat ons kamp slechts vijf à zes dagen 
duurt. Dat is niet te lang voor onze leden. 
Zo hebben de kleinsten niet te veel 
heimwee en is het niet te zwaar voor 
hen om hun ouders een paar dagen te 
moeten missen. Ook maken we allemaal 
tezamen een superleuke tijd van ons 
kamp. Zo denkt niemand aan zijn of 
haar ouders. Plezier gegarandeerd dus 
met KLJ Sint-Lenaarts! 

Leeftijd: 17 jaar • Aantal jaar in KLJ: 
10 jaar • Functie: leiding  • Studie: 

economiewiskunde

Alle lichten uit
Speel ’s avonds een spel volledig 
in het donker. Trek het bos in of 
 verduister je kamphuis. Tip: op de 

spelendatabank van KLJ kan je filteren op 
avond- en nachtspelen.

Tsjoeke tsjoeke tuuttuut…
Ga je op buitenlands kamp? Neem 
dan de trein in plaats van het vlieg-
tuig. Op de website www.zomer-

zondervliegen.be vind je inspirerende voor-
beelden. Je kan met je leden ook een InterRail 
Pass kopen en zo Europa doorkruisen.

Tweedehands inkleden
Ga voor je kampinkleding langs in 
de kringwinkel. In Antwerpen kan 
je bijvoorbeeld via kringverhuur 

 materiaal huren in verschillende stijlen zoals 
Bohemian, Great Gatsby of oosters. 

Correct inkopen
Minder restjes hebben begint bij 
een goed winkellijstje. We helpen je 
op weg en geven je een richtgetal 

per persoon: 200 g aardappelen, 250 g puree, 
125 g pasta, 80 g rijst, 120 g kip, 100 g vlees 
en 100 g vis.

Nienke KLJ Wambeek organiseert 
altijd een grote familiebarbecue tijdens 
het kamp. Dat doen we altijd op de 
 laatste dag. Alle familieleden van onze 
leden zijn dan uitgenodigd en worden 
rond de middag op onze kampplaats 
verwacht. Eerst spelen we enkele spelle-
tjes samen met de leden en de ouders. 
Zo leren de ouders onze activiteiten en 
werking kennen en  kunnen ze zelf ook 
nog eens kind zijn. Vervolgens houden 
we een free podium, waarbij alle leden 
een act, waar ze een heel kamp aan 
 gewerkt hebben, opvoeren voor de 
 ouders. Het valt me altijd op, maar onze 
leden hebben écht talent! Nadien volgt 
er een heerlijke barbecue. Wij vinden 
dit een zeer leuke manier om een gewel-
dig kamp af te sluiten. Op deze manier 
hebben de ouders ook meteen de moge-
lijkheid om de kampplaats waar hun 
kinderen tien dagen verbleven eens in 
het echt te verkennen. De ouders nemen 
na de barbecue hun kinderen zelf terug 
mee naar huis. Dat is voor de leiding 
zeer handig. Zo heeft de leiding nog een 
avondje voor zichzelf en kunnen we in 
alle rust de kampplaats opkuisen en 
 afsluiten.

Leeftijd: 19 jaar • Aantal jaar in KLJ: 
11 jaar • Functie: leiding • Studie: 

biomedische laboratoriumtechnologie

Door dik en dun   
Neem elke avond voor het slapen-
gaan een moment rust om stil te 
staan bij de voorbije dag. Je kan een 

verhaaltje voorlezen, een liedje zingen, een 
complimentje geven aan je linkerbuur of een 
kampmuur maken waarop elk lid elke dag 
mag schrijven hoe hij de dag vond.

Bake off!
Stuur je leden op pad en laat ze 
 zoveel mogelijk lokale etenswaren 
verzamelen. Nadien doe je een 

echte kookwedstrijd, waarin je leden alleen 
die lokale producten mogen gebruiken. 
Op www.rechtvanbijdeboer.be zie je waar 
je  lokale voeding kan kopen.

Ban wegwerpplastics
Laat je leden een brooddoos en 
drinkbus meenemen en zorg ervoor 
dat iedereen zijn naam erop kleeft. 

Tip: check onze webshop en geef je leden 
een KLJ-brooddoos of -drinkbus als kamp-
aandenken.

✒✒ Eline Van Reeth
Pedagogisch medewerker, 
thema duurzaamheid

2 MENINGEN OVER

Een bezoekdag voor ouders op kamp
7 superhandige tips

Een duurzaam kamp

Vroeger deden 
we het wel, maar 

toen hielden we er 
niet zo’n goede 

 ervaringen op na.

Hanne Lauryssen 
KLJ Sint-Lenaarts

Ouders kunnen 
de kampplaats 

waar hun kinderen 
tien dagen ver-

bleven in het echt 
verkennen.

Nienke Wauters 
KLJ Wambeek

Duurzaam op kamp? Dan moet je niet alleen aandacht besteden 
aan de producten die je koopt en aan de energie die je verbruikt. 

Je moet er ook voor zorgen dat iedereen zich goed voelt.

http://www.zomerzondervliegen.be
http://www.zomerzondervliegen.be
http://www.rechtvanbijdeboer.be
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