
 
WEGWIJZER vzw 
KAMPVERSLAG 

 
 

 

 Macedonië en Bulgarije 

Kamp met meerdere vaste verblijfplaatsen 

Ohrid, Prilep, Sofia en Skopje   

Kampperiode: 1/07/2015tot1/07/2015     (was je er al eerder?) Nee 

 

Scouts, Gidsen en Akabe Lint (Jins )  Leeftijd:16- 30jaar 
 

Aantal leden:  22 (16-18 jaar) 

Grootte van de groep:31 Aantal begeleiding: 4 (20-22 jaar) 

Aantal koks/anderen: 5 (23-30 jaar) 

 

Contactpersoon: 

Sébastien Maricaux     06/07/1996 
Dennenlaan 36 
sebastienmaricaux@gmail.com 
0491255777 
 

Mogen andere reizigers met jou contact opnemen? ja   □neen 
Te bereiken? Telefonisch tijdens weekends, altijd(liefst) via mail 

 

Wie kunnen we eventueel nog contacteren? 

Margaux Vandenhoeck  

Margaux.vandenhoeck@gmail.com 

0474503769 

 

  

mailto:Margaux.vandenhoeck@gmail.com
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1. VOORBEREIDING EN PAPIERWERK 
 

INFORMATIE 

Organiseerde je vereniging het grootste deel van het kamp zelf? ja  □neen  

(wie dan wel?Klik hier als u tekst wilt invoeren.) 

Welke informatiebronnen gebruikte je bij de voorbereiding van het kamp? 

Officiële websites 

□Internetfora 

Wegwijzer Reisinfo vzw 

 Reisgidsen 

 Verslagen van de eigen jeugdgroep (vroeger kamp) 

□ Verslagen van andere jeugdgroepen 

 Verslagen van vrienden en kennissen 

□ Informatie van een reisagent 

organisatie waarmee we samenwerkten (JEKA, JINT…) 

□ andere 

 

Welke reisgidsen, websites, organisaties…raad je aan andere jeugdgroepen aan? 

Jint  

Waarover vond je moeilijk informatie? 

Exacte locaties van plaatsen waren geregeld onduidelijk, aangezien niet overal met straatnamen of nummers gewerkt word. 

 
Wegwijzer Reisinfo vzw streeft ernaar de beste ondersteuning te geven aan jeugdgroepen die op buitenlands kamp gaan.  

Heb je nog tips om dit te verbeteren? 

Op welke manier kan Wegwijzer goeie ondersteuning bieden aan een groep als die van jou die op buitenlands kamp trekt? 
 

PAPIERWERK 

Welke documenten had je nodig om erheen te reizen? identiteitskaart en ouderlijke toestemming 

Wat moest je hiervoor doen? Toestemmingen aanvragen en op voorhand zorgen dat de identiteitskaarten max. 3 maanden 

binnen hun vervaldatum waren.  

 

Welke kosten kwamen hierbij kijken?     

Geen extra kosten 

 

Heb je nog tips voor andere jeugdgroepen qua papierwerk?   

Druk alle documenten op voorhand af, in het buitenland is het moeilijker om dingen op te zoeken en zo ben je zeker dat je niets 

vergeten bent.  

 

VERZEKERING 

Welke (bijkomende)verzekeringen had je voor deze reis?    (€  per persoon pp) 

we namen geen extra verzekering      

Welke maatregelen namen jullie zelf qua EHBO/veiligheid? 

Volledige EHBO mee en alle medische gegevens van onze leden hebben we afgedrukt en meegenomen.   
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GELDZAKEN 
 

KOSTPRIJS VAN HET KAMP        Waardering: 
 

Totale kostprijs per persoon van hele kamp ( inclusief eten en drank, transport, verblijf…): € 441 
 
Deelname-/inschrijvingsgeld per persoon:      € 250 
 
Deden jullie speciale acties, fondsenwerving , sponsering… om geld in te  zamelen voor de reis? 
Via JINT deelgenomen aan een uitwisseling van 5 dagen op kamp, waarvoor we subsidies kregen. Dit vereiste wel veel last minute 
werk en het was lang niet zeker of we deze subsidies zouden ontvangen. 

 
 

WISSELEN EN BETALEN      Waardering: 

 

Hoe betaalde je ter plekke?  lokale munt ter plekke afgehaald 

Heb je ter plekke geld afgehaald?  ja, met gewone bankkaart 

Hoe waren je ervaringen met de gebruikte betaalmiddelen?  

Vrij gemakkelijk, op een aantal plaatsen werden ook andere munten aangenomen.  

 

Tips rond geld en betalen? 

De leden kunnen geld storten op de takkas voor het kamp begon, zo konden wij ineens voor iedereen geld afhalen. 

 

 

Algemene prijspeil in het land   Spotgoedkoop Goedkoop Normaal Duur 

Wat was er abnormaal duur?    Klik hier als je iets wilt invoeren.  

Wat was er abnormaal goedkoop?   Eten en drinken  

Wat was er niet te vinden qua product of dienst? Vegetarische alternatieven zijn daar niet te verkrijgen en veel eten was wel 

aanwezig maar in zeer kleine hoeveelheden.   
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2. TRANSPORT 

TRANSPORT NAAR BESTEMMING      Waardering: 

De leden gingenmet het vliegtuig 
 

We werkten met deze transportmaatschappij(en):  Wizz air 
Contactgegevens:     https://wizzair.com/#/ 

KOSTPRIJS TRANSPORT NAAR BESTEMMING: 

 Totale kostprijs:      € 5701,4 

 Prijs per persoon:            € 220,04  

 Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)  20% 
 
 

Ervaringen transport naar de bestemming 
Vul hier je tips in rond het transport: waar zoeken, hoe bestellen, andere tips… 
 

 
 

TRANSPORT TER PLAATSE        Waardering: 

We verplaatsen ons ter plekkemet een of meer minibusjes, kies een transportmiddelen kies een transportmiddel 
 

We werken met deze transportmaatschappijen:

 Carent Bulgaria https://carent.bg/ 

 Rentalcars.com 

 vul de naam en website of adres in  

 vul de naam en website of adres in 

 

KOSTPRIJS ALLE TRANSPORT TER PLAATSE: 

 Totale kostprijs:      € 3812 

 Prijs per persoon:            € 147  

 Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)  vul in 
 
 

Tips i.v.m. transport ter plaatse? 
Opgepast want er kunnen ineens op het midden van de baan koeien of onverwachts straathonden oversteken.  
 

 
  

https://wizzair.com/#/
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3. VERBLIJF 
 

We verbleven in  □kleine tentjes   groepstenten 
   □gebouwen met bedden  □gebouwen zonder bedden  
 
Om kans te maken op de  prijzen van deze wedstrijd is het belangrijk dat je je kampplaatsen deelt.  

Ga naar  www.buitenlandskamp.be . Daar kan je de locaties waar je overnachtte toevoegen. Als de kampplaats al bestaat, 

vul dan een beoordeling in. Vul daarna de links in naar kampplaatsen in die je invoerde op www.buitenlandskamp.be. 
 
 

Eco camping Batak  https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/eco-camping-batak_bulgarije 

Scout Centre Ohrid  https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/scouts-centre-

ohrid--juist 

Scouts hut Gradovci  https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/scouts-hut-

gradovci_macedonie 

Camping Verila  https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/camping-

verila_bulgarije 

vul de naam in   Paste hier de link naar de url op www.buitenlandskamp.be  

vul de naam in   Paste hier de link naar de url op www.buitenlandskamp.be  

vul de naam in   Paste hier de link naar de url op www.buitenlandskamp.be  

 
Tips rond kampplaatsen? 
Vul hier je tips in rond kampplaatsen: waar zoeken, hoe reserveren, andere tips… 
 
 
 

4. COMMUNICATIE  

INTERNET EN GSM       Waardering: 
Op welke manier(en) had je toegang tot het internet?Via wifi verkrijgbaar op cafés, restaurants,.. 

 

Kwaliteit van de internettoegang?    Maak je keuze   

Internettoegang aanwezig op <1km  van de kampplaats? □ja neen 

Draadloos netwerk beschikbaar (wifi)   ja □neen 

Kon je via een gsm-netwerk op internet?   □ja neen 

Was er goeie ontvangst van het netwerk op je gsm?  □ja  neen 

Was er een vaste telefoonlijn beschikbaar op <5km?  ja  □neen   

  

CONTACT MET LOCALS      Waardering: 
Met welke taal kon je in het land terecht en hoe ging dat? Engels, maar de lokale bevolking kan dit niet altijd even goed, vooral 

oudere mensen hebben hier moeite mee. 

Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?   Vriendelijk, het was wel moeilijk om concreet dingen met hun af te spreken. Ze 

veranderden snel van gedacht en wijkten vaak van hun plannen af. Wat vaak lastig was voor ons omdat wij ook zorgden voor hun vervoer.  

http://www.buitenlandskamp.be/
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5. ACTIVITEITEN 
 

SPORT EN AVONTUUR      Waardering: 

 Wandelen Fietsen Kayak/raften Andere 

Zijn er mogelijkheden in de omgeving? ja □neen □janeen janeen Zwemmen 

Waren de routes gemarkeerd? ja □neen □janeen □janeen □janeen 

Kon je onder begeleiding een parcours doen? □janeen □ja neen □janeen □janeen 

Waren er bevoorradingsmogelijkheden onderweg  
(winkel, dorpje, bron met drinkbaar water?) 

ja□neen □janeen □janeen □janeen 

Kon je al het nodige materiaal huren? □janeen □janeen ja □neen □janeen 

Hoeveel kostte de activiteit?     

 

Welke sport- of avontuurlijke activiteiten hebben jullie gedaan?  
Geef een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving met kostprijs, adres, tijdsduur, zwaarte van inspanning, eventuele beperkingen qua leeftijd, grootte van de groep… 
Gezwommen aan de camping van Ohrid in het meer (gratis), dagtocht in nationaal park van Ohrid (kostprijs:0.76 cent per persoon ), 
dit is een wandeling van ongeveer 6u met een prachtig uitzicht, het is wel op een berg dat je aan het wandelen bent dus het kan er 
heel koud zijn als de zon niet schijnt, de wandeling is haalbaar maar wel vermoeiend.  
 
Hoe beoordeel je de activiteiten die je hebt gedaan?  

De dagtocht in het nationaal park was zeer indrukwekkend. 

 

 

ANDERE ACTIVITEITEN      Waardering: 

Welke andere activiteiten hebben jullie nog gedaan? 
(feesten, stadsbezoeken, concerten, musea, natuurparken,  vrijwilligerswerk, uitwisseling…) 

Stadsbezoeken, en natuurpark bezocht en een museum bezocht 
 

Hoe beoordeel je deze activiteiten? 

De omgeving in Macedonië is zeer mooi en adembenemend, het natuurpark is zeker aan te raden! De stadsbezoeken zoals 

bijvoorbeeld Orid zijn ook zeker de moeite waard, er zijn alleen veel straathonden in de steden aanwezig.  

Tips rond activiteiten? 
Vul hier je tips in rond activiteiten: waar zoeken, hoe reserveren, andere tips… 
 
 

WEER EN KLIMAAT      Waardering: 

Hoe was het weer tijdens je kampperiode?  Wisselvallig, soms zeer warm en soms frisser dan verwacht, maar niet storend. 

Wel enkele keren heftig noodweer gehad. 

Welke invloed had het weer op je kamp?  Een busje was vastgeraakt in de modder nadat het onweer zorgde voor 

modderplassen op de weg(veel grondwegen in macedonië). 
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VRIJ VERSLAG 
Wil je nog een vrij verslag toevoegen of heb je een kampbundel die je wilt delen? Dan kan dat hier!  

Let wel op met het delen van persoonlijke gegevens! 

Hieronder een  verslag geschreven door 2 enthousiaste leden. 

 

De eerste dag was mega spannend, want voor enkelen was het de eerste keer vliegen en het vliegtuig had nu vertraging. 

Toen we aankwamen in Bulgarije was het donker, en besloten enkele impulsieve mannen meteen hun haar te scheren 

na het naaktzwemmen.Bij het wakker worden werden we verrast door een prachtig uitzicht op een mooi meer. In de 

dag trokken we naar Sofia, een mooie stad met veel imposante gebouwen. Perfect voor een foto wedstrijd te doen en 

goedkope cocktails te drinken. De volgende dag moesten we de Macedonische grens over. Dit was een heel avontuur 

want het Belgische busje mocht niet mee over de grens vanwege problemen met de papieren. Maar dankzij de 

geweldige foeriers en leiding is het allemaal goedgekomen. De eerste Macedonische stad die we bezochten was Ohrid, 

een toeristisch stadje aan het gelijknamig meer en al meteen de kers op de taart voor velen! Bij Ohrid sliepen we slechts 

30 meter van het meer en konden we elke dag ons meteen verfrissen bij het opstaan en tussen het bespreken van 

totems. Verder zijn we het prachtige Galičicanational park ingetrokken voor een dagtocht in de bergen. Zonder al te veel 

verdwalen en na veel treuzelen was iedereen veilig teruggeraakt. Na Ohrid zijn we vertrokken naar Prilep en ontmoette 

we de lokale scoutsgroep voor de eerste keer. De eerste dag leerden we hen persoonlijk beter kennen met wat typische 

kennismakingsspelletjes. Vervolgens leerden we elkaar wat typische spelletjes van onze groep kennen. Voor sommigen 

was dit frustrerend daar de vele rookpauzes en de trage mentaliteit van de Macedoniërs. Anderen ondervonden hier 

geen last van en genoten van deze ervaring met vele nieuwe vrienden. Het eerste Busfeestje werd ook in Prilep 

georganiseerd, en het tweede, en het derde, en het vierde. Allemaal onder leiding van Dorien die de volgende ochtend 

net iets later uit haar bed kwam dan de andere foeriers. We trokken ook de berg op langs een ruïne en richting het kruis 

op de top waar we een prachtig uitzicht vonden op de omgeving. met scouting group phoenix bezochten we ook typisch 

culturele bezienswaardigheden zoals het tabaksmusem en Prilep zelf, waar leden van beide scoutsgroepen moesten 

samenwerken in een stadsspel waarin de stad verkend moest worden. De laatste avond was het “International 

evening”. Toen wisselden we typische gerechten, dansen en gelach uit tot in de late nacht. De vierde stad die we 

bezochten was Skopje, de hoofdstad van Macedonië. Een enorm verschil met de rest van het land, veel ordelijker met 

vele fonteinen en monumenten. Hier kreeg iedereen veel vrijheid om toeristische attracties te bezoeken, souvenirs 

kopen, in de fontein te zwemmen,en terrasjes te doen om een zonneslag te voorkomen. Na Skopje zijn we terug 

vertrokken naar Sofia en onderweg hebben we een tussenstop gemaakt in een zalig waterpretpark waar iedereen zich 

nog eens kon wassen in het goed gechloreerde water. In Sofia hebben we met heel wat moeite afscheid kunnen nemen 

aan ons geweldig jinkamp. 

 


