
 

 

 

 

GROOT KAMP 2020 

te HOTTON 

1 t.e.m. 12 augustus 
 

KUNJARA KEMAH 

prisión estatal 



Beste Knapen, Jonghernieuwers, Aspiranten en Hernieuwers 

 

Binnenkort is het weer zover. We trekken dan 12 dagen de natuur in! Slapen in 

tenten, zelf je eten maken, ons amuseren en de wereld rondom ons ontdekken. 

Het hoort allemaal bij Groot Kamp.  

Door Covid-19 (het coronavirus) zal ons kamp er natuurlijk anders uitzien, maar 

dat houdt ons niet tegen om het onvergetelijk te maken! Welke maatregelen we 

met de leiding getroffen hebben en welke andere praktische afspraken er zijn, 

ontdek je verderop in dit boekje. Gelieve het boekje volledig door te nemen 

zodat jullie allen zeker mee zijn met hoe het kamp dit jaar effectief zal verlopen. 

 

Op kamp gaan…  

 

… is toekomen op een lege kampweide. We zetten de eerste dagen zelf onze 

tenten, sjorren zelf onze banken en zorgen zelf voor hout en vuur. We 

verwachten dat iedereen zijn steentje bijdraagt. De mix van ieders talenten zorgt 

voor een gegarandeerd succes! 

We leren respect hebben voor het materiaal dat we gebruiken: van het kleinste 

hamertje tot de grootste tent dragen we zorg. Daarnaast tonen we respect voor 

de omgeving en de natuur rondom ons. Zo hakken we niet in levende bomen en 

gaan we bewust om met ons afval. 

Natuurlijk is een kamp nog veel meer dan de volledige dag sjorren, koken, tenten 

opzetten enz. We spelen spelletjes, beleven gezellige avonden rond het vuur of 

we trekken het bos in. 

  



Een stijlvol kamp 

 

Zelfs vandaag hechten we nog heel wat belang aan het uniform. Door ons uniform 

tonen we dat we samen één familie vormen van jonge mensen. We vinden het dus ook 

belangrijk dat iedereen in volledig en piekfijn uniform deelneemt. Hoe het uniform van 

een echte KSA’er eruitziet, staat hier nog eens opgesomd.    

 

 

 

 

 

Wie nog een onderdeel van het uniform mist, kan via mail bestellen bij Kyana & Celien. 

Doe dit zeker tijdig!  

 

Mailadressen: 

Kyana@ksageraardsbergen.be 

Celien@ksageraardsbergen.be 

  

• KSA-hemd 

• Das 

• Dasring 

• Fluitkoord 

• Donkerblauwe fluweel geribde kort 

broek 

• Koppelriem 

• Optioneel, maar heel handig: KSA-

trui of KSA-T-shirt 

mailto:Kyana@ksageraardsbergen.be
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Coronamaatregelen 

 

Door het coronavirus, moeten we dit jaar ons kamp anders organiseren. Er zijn enkele 

regels waar we ons hoe dan ook aan moeten houden: 

- Handen wassen ’s morgens, voor en na het eten, voor en na elk toiletbezoek en 

voor het slapengaan. 

- Er moeten zogenaamde bubbels gemaakt worden van maximum 50 personen. 

Binnen deze bubbels moet de social distancing van 1,5m niet gegarandeerd 

worden. Op kamp mogen er meerdere bubbels zijn (dit zal bij ons zeker het geval 

zijn). 

- Materiaal moet zoveel mogelijk binnen de bubbels blijven. Als het toch wordt 

doorgegeven, moet het eerst gereinigd worden. 

- Per bubbel wordt er door de leiding een contactlogboek gehouden. Hierin staat 

wie in welke bubbel zit en wanneer er contact is geweest met andere bubbels. 

- Bezoekdagen mogen niet doorgaan. 

- Leden die tot 5 dagen voordien ziektesymptomen hebben gehad, mogen niet 

mee op kamp. Wij mogen hier helaas geen enkele uitzondering op maken en 

hopen hierbij op jullie eigen verantwoordelijkheid. 

- Leden die in de risicogroepen vallen (vb.: astma), mogen mee op voorwaarde 

dat er een attest van de huisarts is. Net als bij het vorige punt zijn jullie als 

ouder/lid hiervoor zelf verantwoordelijk. 

 

Om te bepalen wie in welke bubbel zit wachten we nog even af tot de inschrijvingen 

rond zijn. Hoe je dat doet, zie je bij ‘praktische zaken’. 

Indien je hierover vragen hebt, mag je altijd sturen naar Jarno via 

jarno@ksageraardsbergen.be of bellen op het nummer: 0470 59 23 74. 

 

Noodprocedure 

 

Het volgende cruciale element is de noodprocedure die wij zullen hanteren. We hopen 

deze zeker en vast niet nodig te hebben, maar in het geval dat er iets zou gebeuren 

zullen we de volgende procedure moeten volgen. 

 

 

 

mailto:jarno@ksageraardsbergen.be


Tijdens het kamp: 

Op het ogenblik dat een kind ziek wordt, of er is een vermoeden van ziekte, dan zullen 

we met de leiding de noodprocedure volgen. Deze houdt in dat het kind in afzondering 

zal worden gebracht (in een afzonderlijke tent). Het kind zal daar worden begeleid door 

één persoon van zijn eigen leidingsgroep. Vervolgens contacteren wij u als ouder, een 

arts en andere noodzakelijke instanties. Hierna zal het kind door u moeten worden 

opgehaald. Het kind zal het kamp moeten verlaten ook mochten de symptomen maar 

mild zijn. Wij zijn niet bevoegd om onnodige risico’s te nemen. 

 

Na het kamp: 

Eenmaal iedereen na 12 dagen plezier terug thuis is, zijn jullie niet verplicht om in 

quarantaine te gaan! Wanneer er nadien toch blijkt dat er iemand het virus heeft 

opgelopen zal iedereen gecontacteerd worden en zullen er verdere afspraken gemaakt 

worden. 

 

Praktische zaken 

 

Waar kamperen we?  
Dit jaar gaan we onze eigen kleine wereld bouwen in Hotton, een pittoresk plaatsje in 

de provincie Luxemburg. Hotton ligt in het hartje van de Ardennen, op twaalf kilometer 

van Marche-en-Famenne. 

Kampadres  
Als jullie mama, papa, broer of zus, vriend of vriendin een brief of kaart willen schrijven, 

dan kan dit naar onderstaand adres. Post ontvangen op kamp is altijd een leuke 

meerwaarde, wees jullie er van bewust dat contact met de buitenwereld heel weinig 

zal voorkomen, dus dat het dit kamp nog extra bijzonder zal zijn om van het thuisfront 

iets te horen!  

Dit is het adres van de eigenaar van de kampweide: 

K.S.A. Geraardsbergen 

(Naam van het lid) 

Rue de Ban 1 

6990 Hotton 

 

  



Wanneer kamperen we?  
We vertrekken op zaterdag 1 augustus. Het exacte tijdstip van vertrek is afhankelijk 

van de bubbel waarin het lid zich bevindt. Zo willen we van in het begin de bubbels 

zoveel mogelijk van elkaar gescheiden houden. Ook dit delen we enkele dagen op 

voorhand mee. 

We komen terug op 12 augustus, ook hier varieert het tijdstip per bubbel. Je kunt het 

al raden, maar ook dit wordt later meegedeeld.  

 

Laden en lossen vrachtwagen  
Normaal laden en lossen we de vrachtwagen met zijn allen. Maar dit jaar zal het anders 

zijn om contact met verschillende bubbels te vermijden. Daarom dat dit jaar enkel de 

Aspiranten, Leiding en Hernieuwers de vrachtwagen inladen op de KSA. Dit zal over 

meerdere dagen gespreid worden om opnieuw contact met de mogelijks verschillende 

bubbels te vermijden. 

De bagage wordt verzameld op 25 juli in het lokaal. Jullie kunnen tussen 10h en 16h je 

bagage komen afzetten. De reden hiervoor is dat het virus enkele dagen achterblijft op 

voorwerpen. Op deze manier willen we vermijden dat het virus zich zo via jullie bagage 

verspreidt.  

 

BELANGRIJK: noteer je naam en ban duidelijk op je bagage! Zo kunnen we deze nadien 

per bubbel sorteren. 

 

Hoe we de vrachtwagen lossen na het kamp vernemen jullie ook later.  

 

Kampprijs  
De prijs van het kamp bedraagt € 130 

per ingeschreven lid. Hierin zijn 

vervoer, verblijf en alle maaltijden 

inbegrepen. We maken de berekening 

op basis van het aantal kampdagen. We 

vragen iets meer dan € 10/dag en dit 

jaar zijn we 12 dagen op kamp, dus 

bedraagt de kampprijs dit jaar € 130.  

  



Inschrijven 
Je hebt tijd om in te schrijven van 1 juni t.e.m. 7 juni. Dit jaar moeten we hier heel 

consequent in zijn zodat we tijdig alles kunnen plannen! Wees dus zeker op tijd!  

Inschrijven doe je in twee stappen: 

1) Het kampgeld overschrijven op BE81 1030 2435 2324 met vermelding ‘naam lid’ 

+ groot kamp 

2) Een bevestigingsmail sturen naar Jarno@ksageraardsbergen.be  

 

Medische fiche  
De medische fiche is uitermate belangrijk dit jaar. Dit jaar is de fiche aangepast aan de 

huidige omstandigheden. Vul de medische fiche dan ook zo volledig mogelijk in. Jullie 

zullen deze medische fiche één dezer dagen zeker nog ontvangen via mail. Gelieve deze 

ook mee te nemen als je de bagage komt brengen.   

 

Wat nemen we allemaal mee op kamp?  
BELANGRIJK: een lunchpakket voor de eerste middag.  

 

Een stevige rugzak met daarin:  

Slaapgerief  

o Veldbed + luchtmatras of matje  

o Slaapzak + 1 of 2 dekens  

o Pyjama of slaapkleed  

→ Zorg dat je zeker warm genoeg gaat hebben. In de Ardennen durft het nog weleens 

te vriezen ‘s nachts!  

Eetgerief  

o Mes, vork, lepel én aardappelmesje (VERPLICHT!) 

o Gamel (1 of 2)  

o Drinkbeker 

o Meerdere keukenhanddoeken (VERPLICHT!)  

 

 

 

 



Kledij  

o Volledig en piekfijn uniform: dit doe je aan bij het vertrek (VERPLICHT!) 

o KSA T-shirt, voldoende andere T-shirts   

o Sportkledij (eventueel training) 

o Actiekledij: oude jas, trui, broek…   

o Voldoende reserve ondergoed en kousen   

o Warme trui(en), degelijke regenkledij   

→ Zorg dat je zeker warm genoeg gaat hebben, want ’s avonds koelt het zeer snel af!  

o Badpak of zwembroek (geen short voor zwembaden in de Ardennen) + badmuts 

+ zwembril (belangrijk indien er een zeepspel gespeeld wordt)  

Themakledij (zie verder) 

Wasgerief  

o Badhanddoeken, washandje, zeep 

o Tandenborstel, tandpasta, bekertje  

o Kam, haarborstel  

Schoenen  

o Stapschoenen (bottines) 

o Lichte schoenen (sport) 

o Rubberen laarzen (ideaal wanneer het regent) 

o Watersandaaltjes (handig voor in de beek) 

Allerlei  

o Zakmes 

o Veldfles (VERPLICHT!) 

o Zaklamp 

o 2 of 3 kleerhangers 

o Papier en postzegels 

o Portefeuille + identiteits- en siskaart 

o Linnen zak voor ‘vuile’ kleren (VERPLICHT!) 

o Zonnecrème (optioneel) 

  

Neem dit jaar 

voldoende papieren 

zakdoeken mee en 

enkele (herbruikbare) 

mondmaskers!!  

Eventueel ook 

handgel. 



Wat nemen we zeker niet mee op kamp?  
Overdreven veel snoep, tabak, waardevolle voorwerpen, drugs, alcohol, ruziestokers, 

onbeleefderiken, ik-doe-niet-mee’ers, multimedia zoals gsm’s, muziekboxen, 

consoles, tablets en dergelijke toestellen, … 

 

Met wie gaan we op kamp?  

 

We weten nu al dat we op kamp mogen gaan, waar we op kamp gaan, wanneer we op 

kamp gaan en wat we moeten meebrengen. Wat ontbreekt er dus nog? We weten nog 

niet met wie we op kamp gaan! Lees snel mee, dan komen jullie het te weten... 

Bondsleider - Jarno Clement 

 

Knapenleiding Jonghernieuwerleiding 

Charlotte De Bruyne Matthieu Ledecq 

Megan Swift Ines D’hose 

Robin Peeters Siebren Belet 

Jarno Clement Tim Caelen 

 

Aspirantenleiding Hernieuwerleiding 

Tim Holderbeke Noah Van Onacker 

Yasmine De Gallan Robin De Gallan 

 

Onze kookploeg 

An De Smet – Lieven Bockstael 

Wendy De Rouck – Steven Gysels 

Ewoud Van Lierde 

Thomas D’Haenens 

Wauter De Taeye 

 

Meer gegevens van de leiding vind je op: 

http://www.ksageraardsbergen.be/bannen/leiding/ 

Mogen we vragen om enkel in 

dringende gevallen telefonisch contact 

op te nemen? 

Jarno: 0470 59 23 74 

Ofwel de kampverantwoordelijken 

Ines: 0486 79 67 37 

Noah: 0484 31 9014 

http://www.ksageraardsbergen.be/bannen/leiding/


Kampthema 

 

Dit jaar volgen we de belevenissen van een Belgisch koppel in de Paraguyaanse 

gevangenis Kunjara Kemah! Na meerdere overvallen in België vluchten ze weg met al 

hun geld naar Paraguay. Daar aangekomen, merken ze dat de drang naar de misdaad 

te groot is en beslissen ze om nog één keer een overval te plegen op een café… Dit 

loopt helemaal mis en ze worden opgesloten in een helse gevangenis waar ze uiteraard 

van elkaar gescheiden worden. 

Komen ze ooit vrij? Hoe gaan ze om met het tiranniek bestuur van de 

gevangenisdirecteur? Blijven ze trouw aan elkaar? Dat ontdek je allemaal dit kamp! 

  



Themakledij 

 

KNAPEN 

Naam Verkleedkledij  Naam Verkleedkledij 

Jasper cipier   Lore caféganger  

Sara directeur   Nora dokter 

Xian verpleger   Lieze cipier  

Janne caféganger   Julie gevangene  

Anil dokter  Esther M. verpleegster 

Viktor cipier   Paulien caféganger  

Quinten gevangene   Beverley dokter 

Joren verpleger   Emile cipier  

Lukas caféganger   Joran gevangene  

Fien D.R. dokter  Oxana verpleegster  

Jolien cipier   Timo caféganger  

Pepijn gevangene   Berdien dokter 

Brinn verpleegster   Jasper V.B. cipier  

Wouter caféganger   Elias gevangene  

Laura dokter  Estée verpleegkundige  

Noor cipier   Esther V. caféganger  

Fien F. gevangene   Fee dokter 

Lovely verpleegster   Quinten cipier  
 

HERNIEUWERS 

Naam Verkleedkledij 

Fjodor overvaller  

Eva gevangene  

Bram verpleegster 

Andreas caféganger  

Klaas dokter  

Jonas cipier  

Lander gevangene  

  



JONGHERNIEUWERS 

Naam Verkleedkledij  Naam Verkleedkledij 

Lara cipier   Pieter dokter 

Simon gevangene   Margaux cipier  

Rune verpleegster   Amber gevangene  

Mehdi caféganger   Tyana verpleegster 

Xen dokter  Britt caféganger  

Margo cipier   Thomas dokter 

Casper gevangene   Rune cipier  

Bruce verpleger  Noah gevangene  

Tine caféganger   Luka verpleegster  

Bente dokter  Louis caféganger  

Hanne cipier   Rune dokter 

Liza directeur   Lucas cipier  

Paulien verpleegster  Owen gevangene  

Brent caféganger   Caitlin verpleegster 

Milan dokter  Ole caféganger  

Nina cipier   Lowie dokter 

Freya gevangene   Brent cipier  

Falke verpleegster   Felien gevangene  

Giel caféganger     

 

ASPIRANTEN 

Naam Verkleedkledij  Naam Verkleedkledij 

Julie cipier   Yarne directeur 

Brian gevangene   Keo cipier  

Matisse caféganger  Caroline gevangene  

Marieke verpleegster   Jeff caféganger  

Hanna dokter  Lien verpleegster  

Manon cipier   Lothar dokter 

Dries gevangene   Amber cipier  

Merel verpleegster  Nathan gevangene  

Anna caféganger   Kenzo verpleger 

 

  



Afspraken op kamp 

 

• Zoals jullie weten mag er niet gerookt worden tijdens onze activiteiten. Bij zowel 

Knapen als Jonghernieuwers en Aspiranten is tabak dus volledig uit den boze. 

Wanneer je je niet houdt aan deze afspraken, wordt de tabak in beslag genomen 

en krijgen jullie deze niet meer terug. Daarnaast worden jullie ouders hiervan op de 

hoogte gebracht.  

 

• Alcoholische dranken zijn verboden voor Knapen en Jonghernieuwers. Het is 

immers wettelijk verboden alcoholische dranken aan te bieden aan jongeren die 

jonger zijn dan 16 jaar. En wet is wet! De Aspiranten mogen ’s avonds wel een 

pintje drinken. Sterkedrank is niet toegelaten.  

 

• Alle vormen van illegale drugs zijn totaal verboden tijdens KSA- activiteiten. 

Wanneer we zo’n druggebruik toch vaststellen, word je zonder uitstel naar huis 

gestuurd. Je ouders worden verwittigd en er zal externe begeleiding ingeschakeld 

worden. Na 6 maand kunnen we dan evalueren of je terug kan deelnemen aan de 

KSA-activiteiten. Als je Aspirant bent, kan je natuurlijk geen leid(st)er worden het 

jaar erna.  
 

 

Bezoekdag 

 

Door de coronamaatregelen is er dit jaar helaas geen bezoekdag. We vinden dit zelf 

enorm jammer, maar het weerzien achteraf zal nog zoveel deugd doen! Neem dus op 

voorhand genoeg kledij mee, want op bezoekdag zal je deze niet opnieuw kunnen 

aanvullen. 



Beste Knapen, Jonghernieuwers, Aspiranten en Hernieuwers 

Ondanks de coronamaatregelen hopen we toch dat jullie met z’n allen meegaan! De 

leiding is volop bezig met alles te plannen zodat we veilig op kamp kunnen. Het zal 

aanpassen zijn, maar dat houdt ons niet tegen om er een superleuk avontuur van te 

maken! Op Groot Kamp, de bekroning van ons werkjaar, mag echt niemand ontbreken. 

De vriendschapsbanden die we dit kampjaar opgebouwd hebben, zijn daarvoor veel te 

belangrijk en de ervaringen die we een jaar lang hebben opgebouwd zijn te essentieel. 

Hopelijk slaagden we in onze opzet en hebben we iedereen kunnen overtuigen om mee 

te gaan op dit groots avontuur. De zomer van 2020 zal hoe dan ook onvergetelijk 

worden! 

We wensen jullie een fijn kamp toe. Een fijne vriendengroep, fantastisch weer, veel 

leuke spelletjes, kortom, een fantastisch avontuur. Hopelijk zijn jullie massaal 

aanwezig!  

De leiding van KSA Geraardsbergen 

 

 

 

 

 

 

 

Twijfel niet om bij vragen de leiding te contacteren! 

Meer info over de coronamaatregel vind je op https://www.ksa.be/corona 

 

https://www.ksa.be/corona

