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Beste Scout,

U bent geselecteerd voor een uitzonderlijk moeilijke opdracht, namelijk het 
arresteren van de internationale crimineel медведь (MEDVED). Deze man is 
bekend als wapenhandelaar/terrorist en zou connecties hebben met Mexicaanse 
drugskartels, de Yakuza en verschillende terroristische groeperingen. Hij is de 
vertrouwenspersoon van enkele meedogenloze dictators en doet voor hen vaak 
de vuile werkjes, zoals afrekenen met politieke tegenstanders. 

We hadden tot enkele weken geleden nog contact met een agent die al maanden 
geïnfiltreerd was in MEDVED zijn netwerk. Volgens hem zou hij sinds kort in 
bezit zijn van een nucleaire bom. Hierna hebben we niets meer van onze agent 
gehoord, we gaan ervan uit dat hij ontmaskerd is. We moeten hem stoppen voor 
hij de bom gebruikt op onschuldige burgers. We hebben al enkele teams op 
MEDVED afgestuurd, maar deze zijn allemaal M.I.A (missing in action). 

Deze operatie zal enorm moeilijk zijn, de nodige voorbereiding is dan ook 
noodzakelijk. U wordt eerst opgeleid tot een special elite scouts force, hierna 
volgen lange missies die uiteindelijk zullen leiden tot de arrestatie van 
MEDVED. In dit document vindt u alle informatie die belangrijk is om alles te 
laten slagen. De voorbereiding vindt plaats in de Belgische Ardennen, bij een 
dorp genaamd Chassepierre. Dit is vlakbij de laatst bekende locatie van MEDVED. 
Hij zou er verschillende ontmoetingen hebben met wapenhandelaars en andere 
criminelen. Dit is de perfecte locatie om hem te arresteren. 

U bent onze laatste hoop. 

Groeten,

H.Q SIA
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Informatie over MEDVED

Naam: Niet bekend

Aliassen: MEDVED, de Russische krijger,
De knecht van de duivel.

Geboortedatum: Niet bekend, leeftijd
wordt geschat tussen 20 en 30 jaar.

Geboorteplaats: Jakoetsk, Rusland

Lengte: tussen 170 cm en 190 cm

Haarkleur: Donkerbruin

Bekende schuilplaatsen: Australië, Syrië, Rusland, Albanië, Mexico,
Noord-Korea en Chassepierre in België.

Crimineel verleden: Hij wordt verantwoordelijk geacht voor de staatsgreep in 
Zuidoost Silezië. Hij beheert de kopermijnen in Noord Siberië met een ijzeren 
hand en houdt hier geen rekening met de mensenrechten. Men heeft een ver-
moeden dat hij achter de aanslagen van mei 2003 zit, maar deze zijn nooit 
opgeëist. Verder heeft hij contacten met criminele organisaties over de hele 
wereld en verkoopt hij wapens aan hun. Vorig jaar werd hij nog gezien met de 
Albanese maffia.

Onderscheidende kenmerken: Heeft een stoppelbaard en draagt vaak een pet. Kan 
arrogant zijn en is snel op zijn tenen getrapt. Neemt impulsieve beslissingen 
en loopt mank. Tattoo op zijn rechterarm.
 
Zijn enige vingerafdrukken ooit gevonden, op een lichaam dat was gedumpt 
vlakbij een Waals kanaal.

Foto MEDVED
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BASE CAMP

Op deze locatie worden jullie getraind om echte special scouts forces te 
worden. Van hieruit voeren we de missies uit om MEDVED op te sporen en te 
arresteren. In de omgeving zou een van zijn schuilplaatsen zijn.

POST

Als het thuisfront een brief wil sturen naar hun geliefde giver, dan mag dat 
naar volgend adres:
 
Scouts Sint-Maarten Wilsele – Naam Giver(s)
Rue de la Semois 4
Chassepierre, 6824 Florenville.
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Praktische informatie

Het zijn rare tijden voor ons allemaal, en zoals jullie misschien gemerkt 
hebben zal dit jaar er anders uitzien dan andere jaren. De groepsleiding heeft 
via mail al enkele regels aangegeven die ook voor ons kamp zullen gelden. Het 
is belangrijk/verplicht dat iedereen, lid én ouder, die hierbij betrokken is 
alle communicatie van de scouts uit grondig doorneemt. Zo kunnen deze regels 
zo goed mogelijk gerespecteerd worden. 

In het bijgevoegde document vind je een oplijsting over de maatregelen die we 
voor, tijdens én na het kamp zullen hanteren. Achteraan in dit boekje kan je 
al onze gsm-nummers vinden. 

Wij willen jullie nogmaals bedanken voor het begrip en we gaan ons best doen 
om er alsnog een zalig kamp van te maken!

Dikke virtuele knuffel, 

De Giverleiding

PRIJS

De kampprijs bedraagt €135, gelieve dit over te schrijven naar BE18 7360 4340 
7665 voor 1 juli, met vermelding van de naam van het lid. Geef je giver nog een 
klein centje mee voor postkaartjes, postzegels en drankjes. Givers krijgen de 
kans om nog iets extra te drinken aan het vuur. We vragen 50 cent per drankje. 
Dit wordt op het einde van het kamp afgerekend.

BAGAGE

De bagage wordt 13 juli op de scoutslokalen verwacht, de uren volgen nog. Door 
de omstandigheden zal het afzetten van de bagage in shiften verlopen. Binnen-
kort kunnen jullie een mail van ons verwachten waarbij we jullie/ jullie 
ouders opgedeeld hebben in verschillende bubbels. Per bubbel worden er 10 
minuten voorzien om de bagage af te zetten. Wij zullen een lokaal voorzien 
waar de bagage gedropt kan worden en enkelen van ons zullen aanwezig zijn om 
alles te begeleiden. Als het kan vragen we ook om alleen te komen (enkel indien 
het niet anders gaat), een mondmasker te dragen en ook niet te blijven plakken 
voor een gezellig praatje.

 
Deze bubbels moeten ten alle tijden gerespecteerd worden, dus ook bij het afha-
len van de leden op het einde van het kamp. De bubbels zullen verbonden zijn 
aan een strak schema waarbij we vragen je hier zo goed mogelijk aan te houden.
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Praktische informatie

VERTREK

Donderdag 16 juli om 8:30 uur verwachten wij jullie aan het station van 
Leuven. Helaas zal fietskamp dit jaar niet doorgaan waardoor we de trein 
zullen nemen. Je komt in uniform, een mondmasker (moet verplicht gedragen 
worden op het openbaar vervoer), goede wandelschoenen en een kleine rugzak 
met eten en drinken voor de middag. Bij het vertrek worden de identiteits-
kaarten, je medische fiche (afgedrukt) en eventuele medicatie aan de leiding 
gegeven, indien dit nog niet is gebeurd bij de inlevering van de bagage. 

Het vertrek zal verlopen aan de hand van een kiss-and-ride principe. Je neemt 
afscheid van elkaar in de auto. 

AFHALEN

Zondag 26 juli worden jullie ouders om 13.00 uur verwacht op het terrein. Zoals 
vermeld zal ook dit in de bubbels verlopen, aan de hand van een kiss-and-ride. 
Carpoolen mag jammer genoeg dit jaar niet. De verloren voorwerpen worden uit-
gestald op Sint-Maartensviering.

MEDICATIE

We gaan er vanuit dat givers zelf met hun medicatie kunnen omgaan maar we 
zouden toch graag op de hoogte zijn. Laat iets weten aan een leiding bij ver-
trek. We kunnen de medicatie ook veilig in onze EHBO steken en we raden tele-
fonisch contact aan indien er persoonlijke zaken gemeld moeten worden. 

VRAGEN?

Indien u nog met vragen zit of persoonlijke zaken wilt melden, mag u ons 
bellen of een mailtje sturen naar giverleiding@scoutswilsele.be. 
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Benodigdheden

Een special scouts force heeft enkele onmisbare spullen nodig om de missie tot 
een goed einde te brengen. Steek alles in je trekrugzak. Zorg dat je kleren gela-
beld zijn, zo wordt er niets door elkaar gehaald en weet je zeker wat van jouw 
is!

Wij v
oor

zien
 bio

logi
sch 

afb
reek

bar
e ze

ep. 

Je m
oet 

dus
 gee

n do
uch

egel
 of 

sha
mpoo

 

meen
emen.

VERPLICHT MEE TE NEMEN
 - +/- 5 mondmaskers, herbruikbaar en wasbaar (een alternatief: buff of   
   sjaals)
 - Afgecdrukte versie van je medische fiche 
 - Identiteitskaart 

THEMA GERELATEERDE SPULLEN
 - Camouflage/leger kleding
 - Verrekijker
 - Zaklamp
 
SLAPEN
 - Matje
 - Slaapzak
 - Knuffel en je leukste pyjama

KLEDIJ
 - Onderbroeken
 - Pet (Sinds kort zijn er petjes met ons logo op beschikbaar)
 - Kousen
 - T-shirts
 - Pull
 - Broeken (kort en lang)
 - Warme truien
 - Zwemkledij
 - Regenjas

HYGIËNE
 - Ontsmettingsgel 
 - Tandenborstel
 - Tandpasta
 - Handdoek
 - Washand
 - Waskom

VARIA
 - Drinkbus
 - Zakmes
 - Gamel + bestek + beker
 - 2 keukenhanddoeken
 - Een pot choco/confituur/...

LEUK OM MEE TE NEMEN
 - Tijdschrift/strip/boek
 - Spel kaarten
 - Pen en papier
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Regels

ALCOHOL

Zelf alcohol meenemen of kopen op kamp wordt niet getolereerd. Dit wordt 
bestraft. Op onze scouts hanteren we de 0-0-3 regel. Zo mogen de 3e jaars als ze 
zin hebben en met onze toestemming tijdens de kampvuurmomenten maximum 3 
pintjes drinken.

DIT LAAT JE THUIS

 - Juwelen
 - Smartphone (een bakje mag je meenemen, maar je smartphone    
     laat je thuis)
 - Andere elektronica zoals computerspelletjes
 - Gevaarlijke voorwerpen en dure spullen laat je beter ook thuis
 - Huisdieren

Je mag eventueel een Ipod of een box meenemen, maar dit op eigen risico. Jullie 
zullen binnenkort een Spotify-link van ons ontvangen waar je heel wat muziek 
kan inzetten. 

ANDERE REGELS

 - We zijn allemaal vrienden: pesten, uitsluiten en elkaar pijn doen,   
     hoort daar niet bij.
 - Een giver luistert naar de leiding en de fouriers.
 - Givers blijven aan tafel zitten tot iedereen klaar is met eten.
 - Een giver staat op en gaat slapen wanneer het hem/haar gevraagd   
     wordt.
 - De fourage en de leidingstent zijn verboden terrein voor givers.
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Onze contactgegevens

KENNES, Lander 
 - Toegewijde Rob
 - Jaren in dienst:
 - Telefoon: 
 - Email:

MARTENS, Liesje
 - Spontane Mees
 - Jaren in dienst:
 - Telefoon: 
 - Email:

DE SCHUYTENEER, Emma
 - Empathische Schaarbek
 - Jaren in dienst:
 - Telefoon: 
 - Email:

DEGRAUWE, Lars
 - Bedaarde Valk
 - Jaren in dienst:
 - Telefoon: 
 - Email:

PIERCO, Lars
 - Bedrijvige Streepmuis
 - Jaren in dienst:
 - Telefoon: 
 - Email:

HEREMANS, David
 - Guitige Sifaka
 - Jaren in dienst:
 - Telefoon: 
 - Email:

Al onze contactgegevens zijn ook beschikbaar op de site van scouts Wilsele.

4
0485/07 32 01
landerkennes@scoutswilsele.be

4
0487/67 23 29
liesjemartens@scoutswilsele.be

3
0479/22 08 88
emmadeschuyteneer@scoutswilsele.be

4
0492/55 05 26
larsdegrauwe@scoutswilsele.be

5
0497/83 99 72
larspierco@scoutswilsele.be

5
0489/55 02 44
davidheremans@scoutswilsele.be
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