
 
WEGWIJZER vzw 
KAMPVERSLAG 

 

 

Trekkamp: de Wicklow Way  Ierland 

rondreis ter plekke met telkens andere verblijfplaatsen        
Wicklow  - Rathdrum naar Dublin                   

Kampperiode:  16/07/2014   tot  26/07/2014      (Dit was de eerste keer dat we er waren) 

 

Scouts Hofstade (Givers )  Leeftijd: 14 - 17  jaar 
 

Aantal leden:  13  

Grootte van de groep: 15 Aantal begeleiding:  2 

Aantal koks/anderen:  0 

 

Contactpersoon: 

Maarten Coppens     31/01/1992 
Kortenhoekstraat 40 9308 Hofstade 
maarten@scoutshofstade.be 
0485 75 71 57 
 

Mogen andere reizigers met jou contact opnemen?   v ja 
Te bereiken? Elke dag vanaf 18u 

 

Wie kunnen we eventueel nog contacteren?  

Naam, contactgegevens 
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VOORBEREIDING EN PAPIERWERK 
 

INFORMATIE 

Organiseerde je vereniging het grootste deel van het kamp zelf?  v ja   

Welke informatiebronnen gebruikte je bij de voorbereiding van het kamp? 

VOfficiële websites 

V Wegwijzer Reisinfo vzw 

V Reisgidsen 

 

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

www.wandelenierland.nl  

http://www.dublinbus.ie/en/Route-Planner/ 

http://www.visitdublin.com/ 

http://www.campingaz.com/ 

http://www.dublinairport.com/gns/plan-your-trip/tourist-information-centre.aspx 

 Waarover vond je moeilijk informatie?  Openbaar vervoer, campingaz 

 

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

Heb je nog suggesties om dit te verbeteren? 

Volgens mij zijn jullie zeer goed bezig, met zaken zoals de kaart vol locaties en deze verslagen. 
 

PAPIERWERK 

Welke documenten had je nodig om erheen te reizen?    identiteitskaart 

Wat moest je hiervoor doen? Zien dat iedereen van de gasten een nieuwe en geldige identiteitskaart had  

 

Welke kosten kwamen hierbij kijken?  geen 

 

Heb je nog tips voor andere jeugddgroepen?    

16jarigen krijgen een nieuwe identiteitskaart, zorg dat als je je online incheckt bij bv Ryanair, je zeker de laatste versie van hun 

identiteitskaart hebt, en vraag ook eens rond in de groep wanneer ze hun nieuwe kaart zouden krijgen, wij hadden 2 gasten die er 

de dag voor het kamp nog om moesten gaan, wat voor problemen zorgde. 

 

VERZEKERING 

Welke (groeps)verzekering had je voor deze reis?  V we namen geen extra verzekering      

Had je tijdens je reis te maken met ziekte, ongeval, diefstal,... en hoe verliep de afhandeling (mutualiteit, verzekering...)?  

Een klein ongeval met kokend water, de campingbaas heeft dit verzorgd, er is verder niets bij komen kijken.   

Welke maatregelen namen jullie zelf qua EHBO/veiligheid? Verschillende EHBO setjes verdelen over de rugzakken, bij Hopper of AS 

Adventure kan je EHBO-kitjes kopen voor wandelaars, fietsers, specifiek op brandwonden, we hadden van elk van deze 2 doosjes mee, zelf had ik 

een grotere EHBO-doos met daarin ontsmettingsmiddel (kleine busjes), verband, tape, paracetamol, immodium en dergelijke. We namen ook 

waterzuiveringstabletten en druppels mee. Deze hebben we bijna elke dag gebruikt. We hadden druppeltjes van careplus mee, maar niet gebruikt, 

we hebben vooral pilletjes gebruikt omdat dat gemakkelijker te meten was, 1 pilletje voor een liter, 100 pilletjes in een doosje 

Maar ik kan jammer genoeg echt niet zeggen van welk merk ze waren. Ik heb ze kunnen vinden in de Trekking in Aalst, de eigenaar is zelf een 

getraind survival man en vertelde ons dat dit zeker goed ging zijn. We waren er zeer tevreden over, sommigen zeiden dat ze het smaakten, maar 

zelf ondervond ik hier niets van.   

http://www.wandelenierland.nl/
http://www.dublinbus.ie/en/Route-Planner/
http://www.visitdublin.com/
http://www.campingaz.com/
http://www.dublinairport.com/gns/plan-your-trip/tourist-information-centre.aspx
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GELDZAKEN 
 

KOSTPRIJS VAN HET KAMP    Waardering:    
 

Totale kostprijs per persoon van hele kamp ( inclusief eten en drank, transport, verblijf…):  € 460 
 
Deelname-/inschrijvingsgeld per persoon:       € 300 
 
Deden jullie speciale acties, fondsenwerving , sponsering… om geld in te  zamelen voor de reis? 
2* een giverbar/givercafe en een snoepjesverkoop 

 
 

WISSELEN EN BETALEN   Waardering:    

 

Hoe betaalde je ter plekke?  lokale munt, vooraf in België gewisseld 

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

Hoe waren je ervaringen met de gebruikte betaalmiddelen?    

We moesten gewoon met euro’s betalen, maar hadden bijna alles op voorhand cash mee.  

 

Tips i.v.m. geld en betalen?   

Vul hier je tips in rond geld en betalen 

 

 

Algemene prijspeil in het land     Duur 

Wat was er abnormaal duur?    tabak  

Wat was er abnormaal goedkoop?   De cinema, maar je moet er de goede uitzoeken, vlees is er ook zeer goedkoop

  

Wat was er niet te vinden qua product of dienst? Bussen, 1 maal buiten Dublin is het enorm moeilijk om een busverbinding te 

vinden, er rijden wel bussen, maar enkel over lange afstanden en enkel zeer vroeg of zeer laat op de dag.   
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TRANSPORT 

1. TRANSPORT NAAR BESTEMMING    Waardering:    
 
De leden gingen met het vliegtuig   (en  / ) 
 

We werkten met deze transportmaatschappij(en):  Ryanair 
Contactgegevens:      www.ryanair.com 

KOSTPRIJS TRANSPORT NAAR BESTEMMING: 

 Totale kostprijs:      € 2265 

 Prijs per persoon:            € 175                                         

 Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)  € 0 
 

Ik heb alle tickets voor iedereen samen besteld, het is veel werk en een paar keer vloeken als je er te lang over doet om alles in 

te vullen, maar we zaten tenminste zeker allemaal op dezelfde vlucht. 

 
 
 

2. TRANSPORT TER PLAATSE     Waardering:    
 
We verplaatsen ons ter plekke te voet,   per trein en met de bus  
 

We werken met deze transportmaatschappijen:

 www.irishrail.ie  (met de DART) 

 Dublin bus 

 vul de naam en website of adres in  

 vul de naam en website of adres in 

 

KOSTPRIJS ALLE TRANSPORT TER PLAATSE: 

 Totale kostprijs:      € 225 

 Prijs per persoon:            € 15 

 Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)  € groepstarief of leeftijd, gewoon vragen 
 

 
 
 
 

VERBLIJF 
 

In augustus 2014 lanceerde Wegwijzer vzw de website www.buitenlandskamp.be . Daar kan je de locaties waar je overnachtte 
toevoegen. 
Vul hieronder de kampplaatsen in die je invoerde op www.buitenlandskamp.be. 
 
 

 Naam van de kampplaats Link naar de kampplaats op www.buitenlandskamp.be 
(bvb http://buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/baden-powell-park_italie) 

Kampplaats 1 Hidden Valley Park Nog niet terug te vinden (wel geupload) 

Kampplaats 2 Roundwood Lough Dan http://buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/lough-dan_ierland 

Kampplaats 3 Rondvragen bij mensen & 
wildkamperen 

 

Kampplaats 4 Hutten op de Wicklow way zelf http://buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/mullacor-hut_ierland 
http://buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/mucklagh-hut 
http://buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/brushers-gap-hut_ierland  

http://www.irishrail.ie/
http://www.buitenlandskamp.be/
http://www.buitenlandskamp.be/
http://buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/mullacor-hut_ierland
http://buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/mucklagh-hut
http://buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/brushers-gap-hut_ierland
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ACTIVITEITEN 
 

SPORT EN AVONTUUR    Waardering:    

 Wandelen Fietsen Kayak Andere 

Zijn er mogelijkheden in de omgeving? v ja  □ neen v ja  □ neen □ ja  v neen 
Vul andere 
mogelijke  
activiteiten in 

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

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

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

v ja  □ neen □ ja  □ neen □ ja  □ neen □ ja  □ neen 

Hoeveel kostte de activiteit? □ ja  □ neen □ ja  □ neen □ ja  □ neen □ ja  □ neen 

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

 

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… 
Wij hebben vooral gewandeld, gaan vissen, zwemmen, genoten van het uitzicht 
 
Hoe beoordeel je de activiteiten die je hebt gedaan?   

Alles viel zeer goed mee, vooral omdat alles in overleg met de groep gekozen werd 

 

ANDERE ACTIVITEITEN    Waardering:    

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

Bezoek aan Dublin, bezoek aan de cinema (vanwege de regen) 

Hoe beoordeel je deze activiteiten?   

Dublin zelf is een hoofdstad die vooral interessant is voor 18plussers, veel bars, het Temple bar district etc zijn verboden of saai voor 

jongere mensen, voor de rest valt er wel te shoppen of te sightseeën, maar echt aan cultuur gaan doen met de backpack wordt al 

wat moeilijker. 

 

 

WEER EN KLIMAAT     Waardering:    

Hoe was het weer tijdens je kampperiode?    Op 2 dagen na altijd zon gehad en temperaturen tot 30°C, dit is niet 

echt normaal, we hoorden ter plaatse zeer vaak dat we enorm veel geluk hadden, dat het er normaal veel meer regent. 

De zon heeft er enkel voor gezorgd dat de drinkbussen sneller leegwaren dan voorzien. En dat we veel te veel 

regenkledij meehadden 
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COMMUNICATIE  
 

POST       Waardering:    
Kwam de post vlot op de kampplaats aan?  □ ja  □ neen 

Vond je makkelijk een postbus of postkantoor? □ ja  □ neen 

Vond je makkelijk postzegels?    □ ja  □ neen 

Opmerkingen?  

Aangezien we rondtrokken kregen we geen post   

 

 

INTERNET EN GSM    Waardering:    
   
Op welke manier(en) had je toegang tot het internet? 

Met een Vodafone kaart had ik voor €15 ongeveer een 2tal uur belkrediet en 250mb internet, gratis bellen en sms’en naar andere 

vodafone nummers, wat als leiding zeer gemakkelijk was. Voor het afdrukken van onze check-in papieren gingen we naar een 

internetcafé in Dublin. Op de treinen en redelijk wat bussen is er gratis wifi, ook op de meeste campings. 

 

Kwaliteit van de internettoegang?    normaal  

  

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

Draadloos netwerk beschikbaar (wifi)   v ja  □ neen 

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

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

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

 
Met welke taal kon je in het land terecht en hoe ging dat?  Met Engels kom je er overal, als de locals echt Iers praten, versta je er 

niets van. 

Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?   Zeer vriendelijk, zeer open voor toeristen, zeker in scoutsuniform, meestal 

bereid om te helpen ook. 
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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! 

 

We stapten de Wicklow Way van in Rathdrum naar Dublin.  

We hadden het niveau van de tocht een beetje onderschat. Een groot deel van de groep kon niet goed volgen en dat zorgde voor 

problemen. Om dit op te lossen zijn we dan maar evenwijdig met de Wicklow Way beginnen stappen.  

 

De Wicklow way was veel stijgen en dalen, dat in combinatie met de zware rugzak viel redelijk zwaar voor de jongsten en slechte 

stappers, we liepen dus evenwijdig via veldbaantjes en wegen, en zoveel mogelijk langs eenzelfde hoogtelijn. (Op de wicklow way 

zelf 1000m stijgen en dalen was zeker geen uitzondering) Natuurlijk heeft de warmte ons ook wel wat parten gespeeld. 

 

Eender hoe je het draait of keert, zorg er voor dat je altijd drinkbaar water hebt. De mensen geven zonder problemen water, maar 

soms is er kilometers lang geen huis te zien. Op de Wicklow Way zelf loopt een project met hutjes voor backpackers, in deze hutjes 

kan je eventueel slapen met een 5tal personen, je tent er rond zetten, eten wisselen of een gasflesje opendoen dat er ligt. De hutjes 

zijn gebaseerd op ‘Neem iets, leg iets terug’. Er is ook een waterzuiveringssysteem voorzien dat het regenwater opslaat, het enige 

dat nog hoeft te gebeuren is het water even koken of er een tabletje ingooien.  

 

Voorzie ook genoeg kleingeld als je de bus wilt nemen. Je kan eventueel per persoon een 10rittenkaart kopen, maar dat was voor 

ons niet nodig, de enige andere oplossing is om gepast kleingeld in de bak te werpen. De meeste buschauffeurs zijn zeer vriendelijk 

en vertrouwen je, andere zouden je eerder van de bus zetten dan je erop laten stappen. Meer geld inwerpen is ook uit den boze! 

 

De campings die we hebben aangedaan, maakten gebruik van hetzelfde soort jetons voor de douches, neem telkens de overschot 

mee en luister niet naar de campinguitbater als hij vraagt om de overschot terug te geven! Je hebt ze al betaald en krijgt je geld niet 

terug, dan kan je ze evengoed op de volgende camping opgebruiken. 

 

 

 

 

 


