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INTRO 

Het idee, in grote lijnen, is om een trektocht in Letland. De tocht is gekozen in overleg met Wegwijzer 

en volgt de Gaujarivier gedurende 120 km, dwars door Gauja Nationaal Park. Daarna chillen we nog 

wat in de hoofdstad en gaan we gaan paintballen in de sovjetbunkers op het strand van Liepaja. 

ALGEMEEN REISSCHEMA 

Zie ‘gedetailleerde reisinfo’ voor concrete info per nummer. 

1. Flipcobus naar luchthaven Charleroi 

2. Ryanairvliegtuig naar Riga 

3. Bus nr. 22 naar centrum Riga 

4. 1 nacht Youth Hostel 

5. Trein naar Valmiera 

6. Trektocht naar Ramkalni 

7. Bus naar Riga 

8. 1 nacht Camping 

9. Trein naar paintball 

10. 1 nacht op paintballplek slapen 

11. Trein naar Riga 

12. 1 nacht Youth Hostel: vlucht inchecken!! 

13. Bus naar luchthaven 

14. Vliegtuig naar huis 

15. Flipcobus naar Brugge 

 

 

 

ALGEMENE INFO 

- Eu-land: enkel ID’s en ouderlijke toestemmingen nodig (geen paspoort, visum...) 

- Munteenheid: euro 

- Koken op gasvuurtjes, niet zelf vuur maken 

- Vrij kamperen. In nationale parken: op aangeduide plaatsen langs de route 

- Zone van teken-encephalitis: iedereen is ingeënt via een groepsinenting aan de scoutslokalen 

- Geen fouriers, we winkelen en koken samen met onze verkennersgroep 

- Geen alcohol onder 18, voor leiding: zie Alcohol- en drugsbeleid Sint-Hubertus 

- Tentjes per 2 
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08:00-09:30 Tenten opruimen en boefen 

09:30-12:30 Eerste deel wandeling (7 km) 

12:30-14:00 Middag eten  

14:00-17:00 Tweede deel wandeling (7km) 

17:00-19:00 Tenten opzetten koken 

19:00-21:00 Spel 

21:00-22:00 Klaar maken slapen 

22:00-08:00 Tap toe 

-  

LEDENLIJST 

11 leden + 3 leiding 

[Verwijderd] 

 

 

 

BUDGETTERING 

Zie apart overzicht 

 

 

NOODNUMMERS 

Internationale Noodoproep     112 
Instituut Tropische geneeskunde   +32 900 101 10 

Card Stop       +32 70 344 344 

Mutas (medische bijstand in het buitenland 24u/24)  +32 2 272 09 00 
Noodnummer S&G Vlaanderen    32 474 26 14 01 
 

Ziekenhuizen: 

Valmiera: Jumaras Street 195, +371 64202602 

Liepaja: Slimnīcas iela 25, +371 63 403 231 

Riga:  
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GEDETAILLEERDE REISINFO 

 

1) FLIPCOBUS NAAR CHARLEROI 

~12u smiddags, 30 juni 
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2) VLIEGTUIG 

~15u in de luchthaven, rond 21u toekomen in Riga, baggage nemen etc

 

 
3) BUS NAAR RIGA 

~22u vertrekken, halfuur onderweg 

16,10 euro voor heel de groep (14 personenen), ticketjes kopen aan de terminal. Gaat naar Abrenes 

Street (Abrenes iela), centrum Riga 
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4) 1 NACHT YOUTH HOSTEL RIGA 

~23u, tijd van aankomen is doorgegeven. Nacht van 30 juni op 1 juli. 

POSH Backpackers, vlakbij station, 135 euro. Reservering gemaakt, betaling nog niet 
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Adres: Pupolu 5, Riga, Rigas rajons, Latvia 

 

5) TREIN NAAR VALMIERA 

Moeilijk om op voorhand te boeken, treinschema’s gaan maar een goeie week vooruit in de tijd. 

Zowel trein als bus zijn 4 a 5 euro pp. 
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6) TREKTOCHT 

Van Valmiera naar Atputas parks ‘Ramkalni’ langs de Gauja. Slapen en koken op voorziene plekken. 

Deze route is gekozen in meermaals overleg met Wegwijzer. Kaarten ter plaatse kopen en 

(nood/assistentie)nummers vragen in het toeristencentrum van valmiera: 
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7) BUS TERUG NAAR RIGA 

Lijn 7599 elk halfuur, 2 euro pp 

 

8) OVERNACHTING IN RIGA  

Mail gestuurd naar Riga Hostel, plaats beschikbaar volgens de site en prijzen rond de 10 euro pp.  

Inchecken vanaf 14u, uitchecken ten laatste om 12u. 

https://www.rigahostel.com.lv/ 

 

9) BUS/TREIN NAAR LIEPAJA 

Treinverbinding naar Liepaja precies niet optimaal, de trein rijdt niet elke dag. 7.20 euro en 4,5 uur 

onderweg. 

https://www.rigahostel.com.lv/
https://www.rigahostel.com.lv/
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Bus ziet er naar uit dat er zelfs meerdere per uur rijden. Prijs ong. 9 euro en 3-6 uur onderweg. 

Online boeken maar nog niet mogelijk voor juli. 

 

10) PAINTBALL EN OVERNACHTING LIEPAJA 

Volgens de kerel van Wegwijzer kunnen we effectief tussen de oude bunkers paintballen, maar z’n 

link werkt niet meer -> nog eens opbellen. Zelf ‘Liepajas Paintball klubs’ gevonden. Ziet er nice uit 

maar niet tussen authentieke bunkers. Op een uurtje wandelen van het centrum. Reserveren via 

http://www.wargame.lv/index.php?page=contact 

Prijs 15 a 20 euro pp  

Overnachten op camping ‘Verbelnieki’, 6 km van het centrum in dezelfde richting als de 

paintballterreinen. Gereserveerd, daar nog cash betalen. Uitchecken voor 12u. Prijs: 1.5 per tent + 

4.5 pp + 5 euro elektriciteit = 78.5 euro 

 

11) BUS/TREIN TERUG NAAR RIGA 

Bus zie puntje 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wargame.lv/index.php?page=contact
http://www.wargame.lv/index.php?page=contact
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12) OVERNACHTING RIGA  

 

 

 

13) BUS LUCHTHAVEN 

Bus 22 opnieuw, 1.15 euro pp en rijdt regelmatig 

14) TERUGVLUCHT CHARLEROI 

OP VOORHAND INCHECKEN! Vanaf 08/07 

Zie puntje 2 

15) FLIPCOBUS BRUGGE 

Zie puntje 1 
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SPELLENFICHES 

Weerwolven (01/07) 

Bang-championship (02/07) 

Black-Box (03/07) 

Tour de Letland (04/07) 

Doel: 

De wandelaars moeten met de tocht snelwandelen. Er zijn verschillende truien: geel (snelste op het 

einde van de dag), bollen (puntenklassement, bij helling), groen (sprint) en wit (sprinten). Het is de 

bedoeling om zoveel mogelijk truien te winnen, gedurende dag.  

Materialen: 

- Bolletjes, groene, wit en geel T-shirt 

Wie is het? (04/07) 

Krijtspel Cesis 

Dorpspel,1 groep krijgt krijt en moet de andere insluiten door een straat af te tekenen. 

 

Bommenspel (05/07) 

Voorbereiding:  

De VK’s worden weer in twee groepen verdeeld en maken elke een kamp in het bos/op het 

speelterrein. Elke groep krijgt 20 “bommen” mee.  

Doel: 

Het is de bedoeling om na 12u zo weinig mogelijk bommen in hun kamp over te houden. Je kan 

bommen verliezen door je eigen bommen te planten in het kamp van de andere groep. De VK’s moeten 

het kamp binnen geraken zonder getikt te worden. Gebeurt dit toch dan keren ze terug en mogen ze 

gedurende 15 minuten niet aanvallen.  

Er kan ook van op afstand getikt worden. Hiervoor gebruiken we tennisballen. Kan je iemand raken 

met een tennisbal mag je een eigen bom afgeven aan de persoon die geraakt is. De eerste die de 

tennisbal kan oprapen mag hem houden. 
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In het begin krijgt elke groep 3 tennisballen. Naarmate het spel verder gaat krijgen ze de kans om bij 

de leiding extra ballen te verzamelen. Dit zal gebeuren aan de hand van kleine opdrachtjes die we 

tijdens het spel vastleggen.  

De rol van de leiding: de leiding kan extra bommen in het kamp zetten. Als wij binnen geraken zonder 

getikt te worden, planten wij 3 extra bommen in hun kamp en nemen we de tennisballen mee die in 

het kamp liggen.  

Er zijn in dit spel dus aanvallers en verdedigers. Ze moeten onderling afspreken wie wat zal doen.  

Materiaal: 

- 40 bommen (kaartjes) 

- Voldoende tennisballen 

Middagspel: Kleine spellen(05/07) 

Doel:  

Per spel zijn er punten te verdienen door de winnaars, de personen die na het spelen van het laatste 

spel de meeste punten heeft verworven wint het spel. 

Spelen: 

1. Wie loert op wie? 

Deel de papiertjes willekeurig uit. Wie z'n eigen naam heeft moet het papiertje teruggeven en 

krijgt een ander. Iedereen stopt zijn das in z'n broek vanachter. Op een teken van de leiding 

gaat iedereen op zoek naar degene wiens naam op je papiertje staat. Bij deze probeer je de 

das uit de broek te trekken. Win je, dan ga jij op zoek gaat naar de persoon waarvan hij het 

papiertje heeft. Verlies je dan moet jij je langs de kant gaan staan. 

2. Vuur Soldaat 

De leden worden verdeeld in twee groepen. De eerste groep zijn de soldaten en de tweede 

groep de slachtoffers. De eerst groep gaat op de buik liggen, allemaal naast elkaar. De andere 

groep doet dat ook, tegenover de ander groep. Zodanig dat de twee groepen met hun gezicht 

naar elkaar liggen. Je moet er wel voor zorgen dat ze zo in het midden van het terrein gaan 

liggen.  De leiding roept 'VUUR'. Op dat moment moeten de slachtoffers recht springen en zo 

snel mogelijk naar de lijn van het terrein lopen. De soldaten moeten twee keer op de grond 

slaan en moeten dan de slachtoffers proberen te tikken. De slachtoffers die getikt werden, 

worden soldaat. Het spel is gedaan wanneer alle slachtoffers soldaat geworden zijn. 

3. Vliegende Punaise 

Een van de VK’s is tikker en probeert zoveel mogelijk gasten aan te tikken. Als een gast getikt 

wordt, moet hij stil blijven staan met 2 vingers omhoog. Dan moet een andere  VK hem 

bevrijden door de getikte VK een “secret handshake” te geven. Op deze manier is hij half 

bevrijd en moet je met 1 vinger in de lucht stil blijven staan. Als dan een andere verkenners 

het natschiet met een waterpistool  is de VK’er helemaal verlost.  

De helft van de kinderen krijgt hier een waterpistool & aan de andere helft van de VK’s wordt 

de secret handshake uitgelegd.  

4. Tikkertje stopcontact 

Naargelang het aantal vrije spelers worden er tikkers aangesteld. Deze tikkers hebben als doel 

iedereen zo snel mogelijk in een stopcontact te veranderen. Dit gebeurt door een simpele tik. 

De getikte plaats zich met zijn handen in de zij en wacht af.  De andere spelers kunnen hem 

bevrijden uit zijn benarde stopcontactpositie door met gestrekte armen op hem toe te lopen. 
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Deze armen worden langs weerzijden van het lichaam onder de armen door geschoven. De 

getikte is terug vrij nadat ze 2 seconden lang een elektroschok beweging maken. 

5. Snijtikkertje 

Iemand is tikker en iemand moet getikt worden. Het probleem is nu dat, wanneer er iemand 

tussen de tikker en de achtervolgde in komt lopen, hij de achtervolgde wordt.  Voorbeeld: A 

moet B tikken, maar C loopt er tussendoor. Nu moet A C tikken. 

6. Verboden zone 

Verdeel de groep in 2 ploegen. Elke ploeg heeft 2 tikkers en 2 bewakers. Alle andere leden 

hebben een das uit de broek hangen. De B-tikker moet de das uit de broek va de A-leden 

trekken, en deze in de cirkel leggen. Wie zijn das kwijt is moet blijven staan. Je kan bevrijd 

worden doordat iemand van je ploeg een das uit de cirkel haalt (zonder zijn eigen das aan de 

bewaker kwijt te raken) en die aan jou geeft. 

7. Tussen 2 vuren 

8. 1/2/3 piano 

 

Avondspel (05/07) 

Verdeel de groep in 2 teams met elk een kapitein en verkenners. 

Elk team verstopt zijn vlag in de buurt van de kapitein. De kapitein zit tijdens de verloop van het spel 

vastgebonden en geblinddoekt op een stoel. (belangrijk dat hij/zij niet kan bewegen) 

De verkenners worden per twee vastgebonden en gaan op zoek naar de vlag van de andere groep. Als 

ze in de buurt van de kapitein komen kunnen ze herkend worden. Als dit gebeurt komen ze naar de 

leiding voor een opdracht. 

Als ze de vlag gevonden hebben moeten ze echter eerst de bazooka halen om door de vijandelijke 

linies te geraken. 

De bazooka ligt echter achter bommen (de leiding). Als verkenner is het niet zo moeilijk om tot bij de 

bazooka te geraken maar . . ... de bazooka mag enkel en alleen meegenomen worden onder 

begeleiding van de kapitein. 

Dus . . . de verkenners dragen de kapitein (op de stoel gebonden en geblinddoekt) tot bij de bazooka. 

 Om geen last te hebben van de leiding, moeten ze eerst op zoek naar de decoderingsmachine. Deze 

bestaat uit 6 kaartjes, die verstopt zitten op het terrein. 

Als ze de bazooka hebben kunnen ze (samen met de kapitein!) op zoek gaan naar de vlag. 

Eens een groep de vlag in bezit heeft is het spel afgelopen !!! 

Dus: (1) zoek het kamp van de andere ploeg, (2) zoek de 6 kaartjes, tenzij je de leiding wil trostseren, 

(3) haal met je kapitein de bazooka, (4) ga met de bazooka en je kapitein de vlag van de andere ploeg 

halen. 

 

Poker Night (06/07) 

Stadspel (09/07) 

Doel: Het beste drugskartel zijn.  



 

KAMP139               © Wegwijzer Reisinfo VZW                                 2019 

Uitleg: Riga zit al jaren met een drugsprobleem. Er zijn enerzijds de politie en anderzijds de maffia van 

‘Don Pablo’. De mensen in het team van ‘Don Pablo’ kunnen worden opgepakt door op heterdaad 

betrapt te worden op het smokkelen van drugs. Ze moeten de pakketjes achterlaten op bepaalde 

plaatsen. Wanneer ze deze hebben achterlaten krijgen de politieagenten een melding. In de melding 

staat de plaats vermeld. Dan hebben de politieagenten 10 minuten de tijd. Wanneer ze 3 pakketjes 

hebben kunnen vinden is het wisselen van rollen. De maffia moet zoveel mogelijk pakketjes planten. 

Pakketjes hebben een bepaalde waarde. Afhankelijk van het gewicht krijgen ze meer punten. Meer 

gewicht zijn wel meer mensen die bezig moeten zijn met het pakketje te plaatsen. 

Drie wijzen (11/07) 

Beide patrouilles, de leiding, en de foeriers vormen elk een teampje. Ze zitten ongeveer een half uurtje 

tezamen per teampje. Elk teampje dient na deze voorbereidingstijd met 3 verhalen naar voren te 

komen voor de gehele groep. 2 verhalen dienen volledig verzonnen te zijn, 1 verhaal echter moet waar 

gebeurd zijn. Het is aan de overige teams om uit te vissen welk verhaal waar gebeurd is. 

 

MATERIAALLIJST 

In de rugzakken: 

• 10 kg (inbegrepen algemeen materiaal en halve tent waaronder: 3 grote kookpotten, 
2 zagen (vraag Manu),  2 bijlen) 

• Matje 
• Slaapzak 
• 2 korte broeken 
• lange broek 
• 4 T-shirts 
• Sokken, onderbroek elke dag 
• zonnecrème, bugspray, tandenborstel, tandpasta, shampoo, kleine handtoeken 
• regenjas 
• fire stick 

groepsmateriaal te verdelen: wordt gezien op zaterdag 10/06. Gasvuurtjes in Riga kopen. 



 

KAMP139               © Wegwijzer Reisinfo VZW                                 2019 

KAMPREGISTRATIE 

 

VERZEKERING SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN 
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Verkennerkamp 2017 

Letland 
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Inleiding 
Beste ouders en gasten 

Meer dan een halfjaar hebben jullie in spanning afgewacht of we dit jaar volgens 

de geruchten nu effectief de Dardennen verlaten richting het buitenland. 

Halverwege maart bleek het buitenlands kamp geen hoax en maakten we bekend 

dat we deze zomer Letland inpalmen.  

Nu hoor ik jullie al zeggen, damn, Letland. Das wel sjiek enal, maar ik weet daar 

lik niet al teveel van. Bij deze, een kleine inleiding tot het land, gevuld met 

joligheid, “fun” facts en andere kolder.  

Letland is, zoals jullie al ongetwijfeld opgezocht hebben in je atlas, een van de 

drie Baltische staten. Het ligt tussen Estland en Litouwen, maar die waren niet 

bereid om ons tijdelijk asiel te verlenen. In Letland spreekt men, hoe kan je het 

raden, Lets. Daarnaast is het niet ongewoon om Russisch te horen, maar indien 

je kennis van de taal van Tolstoj eerder beperkt is, kan je je ook uitdrukken in 

het Duits of Engels.  

Als je mensenschuw bent, hoef je niet te vrezen. Letland is een van de meest 

dunbevolkte landen in Europa. Van de twee miljoen inwoners, leeft ongeveer 

1/3e in de hoofdstad Riga. Als je op zoek bent naar een vakantieliefde, zal je dus 

daar je slag moeten slaan. Gelukkig kan je op hoge snelheid Tinderen, want 

Letland staat (naast nog veel andere zaken) ook bekend om zijn hoge 

internetsnelheid van gemiddeld 16,7 MB/s (België komt aan 12,8 MB/s). 

Een ander weetje waarmee je kan 

uitpakken op een quiz in een of ander 

muffig zaaltje, is dat een van de 

langste mensenkettingen ooit dwars 

door Letland liep. Op 23 augustus 

1989 reikten ongeveer twee miljoen 

Letten, Esten en Litouwers elkaar de 

hand als eis voor onafhankelijkheid 

van de Sovjet-Unie. De Baltische 

Weg had Talinn als beginpunt en ging 

via Riga naar Vilnius, een afstand van 

zo’n 600 kilometer.  

Met deze kennis op zak, kom je al een heel eind, maar helaas nog niet tot in 

Letland. Op de volgende bladzijden vind je nuttigere info in verband met het 

kamp, maar ondertussen kan je wel al je vrienden impressen en je innerlijke 

pseudo-intellectueel bovenhalen op de speelplaats.  

  

1 
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Letland 

 

Tijdens het kamp zullen we ons in deze drie aangeduide gebieden bevinden. 

Aankomst en vertrek is in Riga, de hoofdstad, maar het grootste deel van het 

kamp zullen we tussen Valmiera en Sigulda aan het wandelen zijn. Deze twee 

steden vormen de grenspunten van het Nationaal Park Gauja. Na onze tocht 

komen brengen we de nacht door in Riga, om vervolgens naar Liepaja te reizen 

voor een beire, maar nog geheime activiteit.  

 

  

 

 

2 
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Vertrek en aankomst 
Vertrek: We spreken op 30 juni om 12u af aan de achterkant van het station. 

Vandaar nemen we de bus naar de luchthaven van Charleroi, waar we omstreeks 

15u toekomen. Daar nemen we vervolgens het vliegtuig naar Riga, met 

aankomst om 21u, waar we een bus nemen naar het centrum. 

Aankomst: Op 12 juli keren we terug vanuit Riga, waar onze vlucht rond 21u 

vertrekt. We landen in Charleroi rond 22u40, waar we opnieuw de bus terug naar 

Brugge nemen. Aankomst in Brugge is aan de achterkant van het station, om 

2u25 ‘s nachts (sorry ouders).  

 

 

Contact 
De leiding is bereikbaar via volgende gsmnummers. Indien we toch geen bereik 

zouden hebben, zullen wij terugbellen vanaf het moment dat we weer in de buurt 

van een gsm-mast zijn.  

Jonas Lescroart +32471 65 95 87 

Adriaan Brysse +32470 06 98 55 

Daan Leber +32470 04 89 96 
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Kampindeling 
30 juni: Vertrek aan de achterkant van het station om 12u. 

1 tem 8 juli: Trektocht in Gauja National Park 

9 juli: Dag in Riga met overnachting ter plaatse. 

10 juli: Trein naar Liepaja met dagactiviteit en overnachting. 

 

Liepaja  

11 juli: Terugreis naar Riga 

12 juli: Terugreis naar Brugge 

  

4 
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Benodigdheden 
Uiteraard kan je niet op kamp vertrekken zonder een rugzak met kleren, 

wasgerief en dergelijke. Op een buitenlands kamp is het zaak om zo licht 

mogelijk te reizen. Bij twijfel of je nu iets zou meedoen of niet, laat je het beter 

thuis. Zorg ervoor dat de rugzak zelf ongeveer 10 kilo weegt voor het vertrek. 

Tijdens de tocht komt er namelijk eten en drinken bij. Doe zeker je 

identiteitskaart mee met een kopie, je ouderlijke toestemming, en breng 

de medische fiche (aka individuele steekkaart) ingevuld mee. Kijk eens bij de 

CM voor een World Assistance Card. Hang ook een blaadje/sticker met je 

persoonlijke gegevens aan je rugzak. De rugzakken gaan in het ruim van het 

vrliegtuig. Je mag een klein zakje met handbagage meedoen voor tijdens de 

heenreis, maar zorg dat hier geen zalf, zakmessen en dergelijke inzit. Het is ook 

handig als dat zakje na de vlucht kan verdwijnen.

Slaapgerief 
- Matje/luchtmatras (compact!) 

- Slaapzak 
- Tent (1 per 2/3 verkenners, geen 
smijttent, niet te zwaar)  

 
Hygiënisch gerief  

- Washand 
- Shampoo 
- Zeep 

- Handdoek 
- Tandpasta 

- Tandenborstel 
- Muggenzalf 

- Eventuele medicijnen! 
 
Klederdracht  

- Onderbroeken  
- Sokken 

- Lange broek 
- T-Shirts 
- Korte broeken 

- Pull 
- Uniform 

- Regenjasje 
 

Schoeisel  
- Bottinnen (verplicht, we raden aan 
om ze zeker reeds in te lopen) 

-Sletsen 
 

Eetgerief 
- Gamel 
- Bestek 

- Beker 

- Drankbus 
- oude keukenhanddoek 

 
 
Chillgerief 

- Zwembroek/zwemshort 
- Zonnebril 

- Zonnecrème voor de tere huiden 
 
Ander gerief 

- Zaklamp 
- Identiteitskaart en kopie 

- zakmes / opinel 
- kompas 

- kaartspelen 
- lunchpakket voor de eerste dag 
- Mp3speler en GSM mag je op eigen 

risico meenemen (vergeet de 
bijhorende laders niet). 

- Medische fiche 
- Toestemming ouders 
- Infoblaadje aan rugzak 

- World Assistance Card
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Algemene info over de rugzak 
Voor het zwaardere werk gebruiken buitensporters rugzakken vanaf 50 liter. Deze 

rugzakken zijn bedoeld voor meerdaagse tochten of andere tochten waarbij je 

grotere hoeveelheden bagage mee moet slepen en wegen zelf zo'n 1,5 tot 3 kilo. 

Omdat je op die tochten al gauw meer dan 10 kilo op zak hebt zijn ze voorzien van 

een inwendig frame. Dankzij dat frame wordt het gewicht op een juiste wijze over 

het lichaam verdeeld. Tegenwoordig zijn de meeste rugzakken smal en in 

tegenstelling tot een paar jaar geleden zie je ze steeds minder met zijvakken. 

Het inpakken van de rugzak 

Al heb je nog zo'n goede rugzak, als je niets weet over 

het inpakken van zo'n ding dan loop je waarschijnlijk 

nog niet lekker. Je begint bij het inpakken van een 

rugzak met het losmaken van alle compressiebanden. 

Voor het geval je nog niet vaak met een rugzak hebt 

gewerkt: dat zijn die banden die overal over je rugzak 

van gesp naar gesp lopen om de rugzak stevig in te 

kunnen snoeren zodat hij kleiner wordt. Nadat de 

banden los zijn leg je de rugzak op zijn rug of zet je 

hem rechtop tegen een muurtje. Nu ben je klaar om je spullen erin te gaan doen. 

Je werkt daarbij van binnen naar buiten en uiteraard van beneden naar boven. 

Daarbij moet je op de volgende dingen letten:  

• Doe de zwaarste dingen tegen je rug aan en zoveel mogelijk net boven de 
heupgordel, maar onder je schouderbanden. Stop de rest van je spullen hier 
omheen. Een slaapzak kan er bijvoorbeeld nog mooi onder.  

• Nadat de grote dingen in zijn gepakt prop je er aan alle kanten de kleine 
dingen naast. Ondergoed en sokken zijn hier bijvoorbeeld prima geschikt 

voor en het scheelt je een boel stouwen aan het einde. 
• Zorg ervoor dat er geen harde dingen tegen je rug kunnen prikken. 
• Alles wat je onderweg nodig kan hebben (zonnebrand, paspoort, eten, kaart 

en kompas enz.) stop je bovenin of in de kap. 
• Hou rekening met dingen die kunnen gaan lekken. Denk daarbij aan gevulde 

branders, shampoo en flessen water. 
• Neem van alles kleine verpakkingen mee. Ga je met je groep op trektocht, 

neem dan met de hele groep één fles shampoo mee, of allemaal een kleintje. 

Hetzelfde geldt voor zonnebrandcreme,  enz. Zo kun je door allemaal een 
deel mee te nemen de last wat lichter maken. 

• Vaak is een slaapmatje (met daarin de tentstokken) het enige dat echt aan 
de buitenkant van je slaapzak moet hangen, simpelweg omdat het er niet 
meer in past. Zorg er dan voor dat het niet kan gaan slingeren en dat het 

niet in de weg kan gaan zitten. Als je met de trein gaat is het niet slim om 
hem horizontaal vast te binden want dan blijf je in de deuropening van 

treinstellen hangen. 
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Het dragen van een rugzak 

Om de meeste steun te krijgen hoort de heupband iets boven het heupbeen uit 

te steken. Trek hem flink aan, of laat dit doen. Mocht de rugzak later afzakken 

dan kun je hem aan de load-adjusters (die twee bandjes naast je 

schouderbanden) met je duimen weer optrekken. Als de rugzak goed is afgesteld 

zit het begin van de schouderbanden nu precies tussen je schouderbladen. Zitten 

de schouderbanden te hoog, dan zal de rugzak naar achteren gaan trekken. Dit 

loopt heel ongemakkelijk en kan bovendien je ademhaling belemmeren.  

Zitten de schouderbanden te laag, dan komen je schouders boven het 

(inwendige) frame uit en kun je de lading nooit met de load-adjusters tegen je 

rug aan trekken. Hierdoor gaat de zak aan je schouders hangen en als de 

schouderbanden dan niet zacht gevoerd zijn kunnen ze gaan schuren. 

 

Enkele nuttige zinnen 
Zou ik mijn fles mogen vullen? -> Vai es viens var aizpildīt pudeli? 

Waar is het toiler? -> Kur ir tualete? 

Is’t nog ver? -> Vai tas ir daudz? 

Ik heb zin in McDonalds -> Es jūtos kā McDonalds 

Nee gast, ik wil naar Burger King -> Pagaidām neviens viesis nav, es gribu 

Burger King 

Kan ik het in het Engels vragen? -> Vai es varu lūgt angliski? 

He bompa, vertel eens iets over de Sovjets -> Hey vectēvs. Pastāstiet mums 

kaut ko par krieviem? 

Pff, laat maar zitten. Ik versta er helemaal niets van -> Ak, vai nekad prātā. Es 

neko saprotu vispār 
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