
KAMP72    © Wegwijzer Reisinfo vzw versie 2016 

Kampverslag  Jins Scouts Merchtem  

Macedonië 2016 
Inleiding 
Scouts Juventa Merchtem werkt met tussentakken, waardoor elk lid 2 jaar in dezelfde tak blijft, ook 

de Jins. Om de 2 jaar gaat deze leeftijd in de zomer op Buitenlands kamp, wat hun gewoon kamp 

vervangt. Het jaar dat ze niet op Buitenlands kamp gaan, wordt er een Buitenlandse midweek 

georganiseerd, meestal in de paasvakantie, net zoals afgelopen jaar. We vertrokken op 3 april 2016 

met 2 jinleiders, 2 extra leiding van onze groep en 20 Jins, richting Macedonië waar we tot 10 april 

het land zouden leren kennen. 

Vertrek 
We boekten onze vlucht via WizzAir, die goedkope vluchten aanbood van de luchthaven van 

Eindhoven tot de hoofdstad van Macedonië, Skopje. In de luchthaven moesten we onze bagage zelf 

inchecken maar dat verliep vlotjes. De vlucht verliep ook zonder problemen. Na een dikke 2 uur 

vliegen stonden onze voetjes dan ook terug veilig op Macedonische grond. Aangekomen op de 

luchthaven hadden we wel een probleem met een paspoort van één van onze leden. Een Belgische 

identiteitskaart is goed genoeg om het land binnen te komen (de controle duurt wel iets langer dan 

wanneer je een internationaal paspoort hebt omdat ze van alles moeten intikken), maar zorg er wel 

voor dat deze nog minstens 3 maand geldig is voor aankomst in het land. Op sommige sites ga je 

lezen dat dit niet nodig is, maar je denkt er toch best aan. De douanier vertelde ons dat hij het 

éénmaal door de vingers ging zien omdat we met een grote groep waren en het om maar 1 persoon 

ging. De douaniers en het luchthaven personeel hadden het Engels voldoende onder de knie om ons 

te helpen. 

Dag 1: Bussen à volonté 
Vanuit de luchthaven van Skopje is er een busmaatschappij die rijdt naar het centrum van Skopje (40 

minuten van de luchthaven), genaamd Vardar Ekspres. Tickets kan je kopen op de luchthaven zelf en 

kosten 175MKD wat overeenkomt met ongeveer 3 euro per persoon. In Skopje zijn vier haltes, bij 

Hotel Continental, International Bus Station, Hotel Holiday Inn en Hotel Alexander Palace. Onze 

bestemming was International Bus Station aangezien we niet in Skopje gingen overnachten, maar 

wel in Ohrid, een historische stad in het zuiden van het land. Vanuit het International Bus Station 

namen we een bus richting Ohrid. Het is mogelijk om meteen een retour ticket te kopen, maar 

aangezien onze dag van terugkomst nog kon verschuiven met 1 dag, hebben wij een enkel ticket 

gekocht. Dit kwam neer op 450 MKD of 7,5 euro per persoon. Indien je al weet wanneer je 

terugkeert is het best om dit retourticket wel al te kopen, dit is toch een pak goedkoper.  De rit naar 

Ohrid duurt lang. Het eerste anderhalf uur rijdt de bus op een 2 vak baan zoals wij die ook kennen, 

maar daarna houdt het vlot rijden op aangezien er bergen op de weg liggen. In de helft van de rit 

wordt er wel een stop gehouden aan een tankstation en winkel waar iedereen stopt die deze weg 

doet. 
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Aangekomen in Ohrid, zijn we van de bushalte te voet naar het Ohrid Scout Center gegaan. Een 

wandeling van 4 kilometer indien je niet verkeerd loopt. Oeps! Daar aangekomen werden we 

vriendelijk opgewacht door onze correspondent, Nikolai Unevski. Nikolai is iemand die vrijwilliger is 

bij de Nationale Scouts van Macedonië. Enorm vriendelijk, zeer behulpzaam en geeft goeie tips. Een 

avondje praten met hem is zeker de moeite waard.  

We hadden op voorhand geregeld dat we deze avond in het Scout Center een warme avondmaaltijd 

kregen. Het eten is niet van topkwaliteit, maar na een lange dag ging het gemakkelijk binnen! 

Hoeveel dit juist koste weet ik niet meer, maar in totaal hebben we 600 euro betaald voor het verblijf 

(3 nachten) + ontbijt + 3 warme avondmalen voor 24 personen. Bij hen kan je in euro betalen. 

Bovendien is de locatie prachtig! Het Scout Center is gelegen vlak aan het meer van Ohrid! Onze 

tenten stonden letterlijk 10 meter van het keienstrand, waar we die avond een kampvuurtje 

mochten maken om onze eerste nacht in Macedonië af te sluiten. 

 

Dag 2: Toeristenmodus 
De volgende ochtend werden we gewekt door het zonnetje en het kleine hondje van het Scout 

Center. Ontbijt kregen we in het center. Als je met een groep veelvretende Jins gaat, zeg je dat best 

op voorhand, anders kan er wel eens te weinig brood zijn. Na het tandenpoetsen vertokken we te 

voet naar het centrum van Ohrid. We begonnen met een rondwandeling in het historische gedeelte 

van de stad met het Amfitheater, de St-John Kerk en het fort van Samuel. Het fort van Samuel kost  

35 MKD, een halve euro en biedt een mooi uitzicht over de stad, het meer, de bergen rond het meer 

en het Scout Center. 

In het nieuwe centrum Ohrid kan je gezellig eten of iets drinken. Er zijn ook genoeg winkeltjes om al 

souvenirtjes te kopen voor thuis. Hier was ook ergens een wisselkantoor waar ze amper commissie 

vroegen. De leiding is dit eerst zelf eens gaan testen wat de commissie was, en heeft daarna een 

horde van 20 Jins hun zakgeld laten wisselen zodat ze iets konden kopen/drinken. Later meer 

hierover. 

De stad is ideaal om een spel te spelen. Gezellige marktjes, drukke straatjes, een prachtige 

promenade aan het water en veel terrasjes. Wij lieten onze leden even vrij omdat wij een afspraak 

hadden met onze volgende correspondent, Petar Nolev. 

Petar is een fervente bergbeklimmer en is de contactpersoon om de berghutten te huren in het 

Pelister National Park. Hij werkt tevens voor touroperators waardoor hij aan een voordeliger (maar 



KAMP72    © Wegwijzer Reisinfo vzw versie 2016 

nog steeds geen klein) tarief bussen kan huren. Aangezien de connectie tussen Ohrid en de ingang 

van het Pelister National Park niet optimaal is, hebben wij besloten om een bus te huren die ons tot 

aan de ingang brengt. Per rit koste dit 150 euro. Het voordeel is wel dat je kan kiezen wanneer je 

vertrekt, je de bus voor jouw groep alleen hebt en je aan de voet van de berg, Nizhepole, wordt 

afgezet. De andere optie is een bus nemen naar Bitola, om vandaar te voet naar Nizhepole te gaan. 

Na onze meeting raapten we onze leden bij elkaar om terug naar het Scout Center te gaan. We 

hielden het rustig om onze batterijen op te laden voor de zware dagen die gingen volgen. We gingen 

namelijk naar het hoogtepunt van onze week. Letterlijk en figuurlijk. 

Dag 3: Beren zoeken 
’s Ochtends werden we opgehaald aan het Scout Center door de bus die Petar voor ons had 

geregeld. We reden anderhalf uur tot de ingang van het park, waar Petar op ons zat te wachten. Hij 

ging met ons mee gaan omdat we de eerste groep waren van dat seizoen die naar boven ging. Het is 

namelijk ongewoon dat we tot aan de hut konden, aangezien er rond deze tijd normaal nog veel 

sneeuw ligt. Gelukkig was het de laatste weken goed weer geweest, waardoor wij ons doel nog niet 

moesten opbergen; het bereiken van het hoogte punt van het park. 

De weg naar boven is zeker doenbaar. Niet al te steil noch technisch, maar een redelijke basis 

conditie is aangewezen om het vooruit te laten gaan. Petar speelde hier en daar ook een beetje gids 

en liet ons voetsporen van beren zien. Vanaf dan keken we om de 10 meter een rond om beren te 

spotten, te vergeefs.  

In de vooravond kwamen we toe in de berghut Golemo Ezoro. Deze hut biedt plaats voor meer dan 

30 personen en is gelegen aan een meertje. Toen wij daar waren was dit wel nog volledig bevroren. 

De volgende dag gingen we trouwens ook serieus door de sneeuw mogen klauteren, stevige 

stapschoenen waren dus aangeraden. Het is mogelijk om in de hut eten te kopen (dan moet je dit 

wel afspreken met de persoon die de hut open houdt) maar wij kozen ervoor om ons eten zelf mee 

te brengen en te koken. We mochten het fornuis van de hut gebruiken, dus kookvuurtjes moesten 

we niet de berg mee opsleuren. 

Petar en de andere klimmers brengen drank mee naar de hut waar je als bezoeker van kan kopen. 

Een halve liter bier kan je kopen voor 1 euro. Daarnaast was er ook cola, lokale wijn,… Na een pintje 

kropen we in ons bed. 

Dag 4: Top van Pelister National Park; Baba Mountain 
Op deze dag vertrokken we met als doel om de top te bereiken. Aangezien er nog heel veel sneeuw 

lag, kregen we 2 kim/ijs-bijlen mee. Een kwartiertje stapte Petar mee tot we de top konden zien. Hij 

toonde ons het pad dat we moesten afleggen om ons vervolgens succes te wensen. We begonnen 

aan een stevige tocht doorheen een dik pak sneeuw. Het was belangrijk dat de eerste persoon goed 

voelde waar hij zijn voeten zette.  

Rond 14 uur bereikten we de top van de berg, kenmerkend aan een groot weerstation dat daar is 

gevestigd. Later vertelde Petar dat daar mensen aan het werken waren toen wij de top bereikten en 

ons gerust een soepje wouden aanbieden, maar die hebben we niet gezien. De top bood een mooi 

uitzicht over het park en de omgeving. Je kan trouwens onze 360 graden foto bezichtigen op Google! 

Klik hiervoor op deze link: http://bit.ly/2ectaMF 

Hier hebben we even uitgepuft, genoten van het uitzicht en enkel idyllische profielfoto’s genomen 

vooraleer we terug afdaalden naar de berghut. Trots als we waren vertelden we onze verhalen aan 

http://bit.ly/2ectaMF
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Petar die ook best trots was op onze sterke prestatie. Die Belgen kunnen er wat van! Petar is 

trouwens een gesloten persoon. Hij gaat misschien wat koel overkomen maar hij is een zeer 

behulpzaam persoon. Hij gaat wel steeds proberen om iets te verkopen zoals drank, een etentje bij 

iemand die hij kent… Vriendelijk afwijzen neemt hij je zeker niet kwalijk.  

Dag 5: Afdaling en terugkeer naar Ohrid 
De volgende dag verlieten we de berghut en daalden we terug af richting Nizhepole. Petar had 

geregeld dat de bus er ging zijn toen we beneden kwamen. Door een strak tempo waren we vrij snel 

beneden, maar toch moesten we maar 10 minuutjes wachten op de bus die ons terug ging brengen 

naar het Scout Center van Ohrid.  

In de namiddag kwamen we hier terug aan. Hebben we nog een spel gespeeld. Met 2 leiders zijn we 

de bus tickets gaan kopen voor onze rit terug naar Skopje. 

Dag 6: Terug naar Skopje 
De volgende dag verlieten we het Scouts Center en de stad Ohrid. De busrit terug naar Skopje duurde 

net zoals de heenrit bijna 4 uur met 1 tussenstop onderweg. 

In Skopje sliepen we in het City Hostel. Nikolai had dit voor ons geregeld. Een vrij goedkoop hostel 

dat zeker in orde was! Het ontbijt was ook heel goed.  

’s Avonds aten we burek, een specialiteit in landen als Macedonië, Bosnië, etc. Dit is bladerdeeg met 

gehakt, spinazie, kaas of aardappelen in. Het kan bij sommigen zwaar op de maag liggen, maar is wel 

heel goedkoop. Als je iets beter wil eten, moet je in de hoofdstad wel iets meer geld op tafel leggen, 

maar dit valt ook nog goed mee. Wij zaten krapper bij kas, dus konden we geen resto’tje meer 

veroorloven. 

Dag 7: Toeristenmodus deel 2 
Onze laatste dag beleefden we in de hoofdstad. Met een stadspel probeerden we onze Jins de 

hoofdstad te leren kennen op een toffe manier. Door middel van walkie talkies moesten ze vragen 

zien op te lossen die ze in de stad konden vinden. Zo moest de leiding na de voorbereiding ook niet 

veel meer doen, waardoor wij al even konden uitrusten na een geslaagde maar vermoeiende week. 

In de hoofdstad moet je wel opletten voor zakkenrollers. Er zijn er niet zoveel, omdat er ook niet 

zoveel toerisme is in Macedonië, zeker niet in de periode dat wij zijn gegaan, maar ze waren erg 

opdringerig. 2 kleine kindjes die aan je mouw, broek en lijf sleurden om toch maar iets te krijgen, 

terwijl de ouders op 20 meter goedkeurend aan het toekijken waren, degoutant. Maar voor de rest is 

de binnenstad wel interessant om een half dagje in rond te wandelen. 

’s Avonds sliepen we voor de laatste keer in het City Hostel, de laatste nacht in Macedonië. 

Dag 8: Vroeg opstaan 
Lang slapen zat er niet in. Om 3u00 stonden er al een resem taxi’s voor ons klaar die ons naar de 

luchthaven gingen brengen. Ook dit had Nikolai voor ons geregeld! Held! Wij raden aan om vervoer 

van en naar de luchthaven op voorhand te plannen, de rest kan je ter plekke zien. De taxi’s waren 

overigens niet zo duur. Voor 90 euro brachten 6 taxi’s ons naar de luchthaven. 

Aangekomen op de luchthaven moesten we nog even wachten tot onze gate open ging. Vergeet 

trouwens je bestek niet uit je handbagage te halen als je een wandeling hebt gemaakt met die 
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rugzak! Alles verliep vlot op de luchthaven. Het enige wat we nog moesten doen was instappen en 

indommelen in de vliegtuigzetels. 2 uurtjes later stonden er in Eindhoven een horde ouders op ons te 

wachten die nieuwsgierig waren naar onze verhalen. Dit was het einde van onze Buitenlandse 

midweek, die we beter een Buitenlandse week noemen. 

Algemeen 
Tot slot nog enkele opmerkingen of tips die we graag willen meedelen 

Geld wisselen 
Geld wisselen doe je best niet in de luchthaven. Ze spreken jou hierover aan en willen dat voor jou 

doen, maar de commissie ligt hier zeer hoog. Om geld te wisselen ga je best naar een kleiner maar 

nog steeds betrouwbaar wisselkantoor in de stad. Wij hebben in Ohrid een kantoor gevonden waar 

ze toen 61 MKD gaven voor 1 euro. Nergens vonden we een kantoor dat beter deed. Hieronder vind 

je een Google Maps kaartje met de locatie van dit kantoor. Die gele vlek is waar je het kan vinden. 

 

Toiletten 
Zo goed als alle toiletten in Macedonië zijn Franse toiletten. In sommige restaurants in een 

toeristische stad als Ohrid kan je een vertrouwde zittoilet vinden, maar heus niet overal! Voorzie je 

er op en train die dijen en kuiten al maar! 
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Planning: 

➔ Zondag 3 April 

o 6u15: Vertrek 

o Vlucht: 

W6 7716 
Eindhoven (EIN) Skopje (SKP) 
03/Apr/2016 10:05 03/Apr/2016 12:40 

o 10u05: Opstijgen 

o 12u40: Aankomst 

o Bus vervoer – Vardar Ekspres (Skopje) 

Sinds 2012 kunt u met de bus van Vardar Ekspres reizen tussen de nieuwe terminal van de 

luchthaven en het centrum van Skopje. In de stad zijn vier haltes, bij Hotel Continental, 

International Bus Station, Hotel Holiday Inn en Hotel Alexander Palace. De busrit duurt 

ongeveer 40 minuten. Tickets zijn verkrijgbaar bij de Vardar Ekspres balie op het vliegveld en 

de buschauffeur, de bus rijdt ongeveer acht keer per dag in de richting van de stad en het 

vliegveld. Meer info vindt u hier, dienstregeling bus Vardar Ekspres. 

 

Prijzen Enkele reis Retour 

Volwassenen 175 MKD 350 MKD 

Kinderen 175 MKD 350 MKD 

 

o 14u30: Bus naar Ohrid 

o 18u15: Aankomst Ohrid 

o  
o Eten wordt voorzien 

o Avondje met de scouts/tot jezelf komen/Pinte knalle 

o Slapen in Ohrid bij scouts  

➔ Ma 4 April 

o Ohrid bezoeken, verkennen (pedalo aan meer) 

o ‘s Middags meeting met Petar om de route in de bergen te plannen. 

o Eten wordt voorzien 

o Slapen in Ohrid bij scouts 

➔ Di 5 April 

o Vervoer naar Bitola (in Ohrid te regelen) 

Er zouden er 6 per dag moeten zijn (Petar kan ons helpen met de bussen) 
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o Stappen naar Nizhepole (Nize Pole) 

 
o Ingang Pelister National Park 

o Vanaf hier document volgen van Petar 

o Eten klaarmaken 

o Eerste dag in berghut slapen (Golemo Ezoro) 

➔ Woe 6 April 

o Tweede dag naar de top gaan 

o Eten klaarmaken 

o Berghut slapen (Golemo Ezoro) 

➔ Do 7 April 

o Derde dag afdalen naar Bitola 

o Eten zoeken. 

o Slaapplaats in Bitola zoeken of slaapplaats van Ohrid dag vervroegen en dag langer in 

Skopje zijn. 

➔ Vrij 8 April 

o Bus terug naar Ohrid Want 

➔ Za 9 April 

o Terugrijden naar Skopje 

o Skopje bezoeken + restaurant 

➔ Zo 10 April 

o Opstaan om 3u00 (busjes zijn reeds geregeld) 

o 6u00 vertrek Skopje 

o 9u00 aankomst Eindhoven  
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Verslag van vergadering met Wegwijzer 

Algemene info: 

➔ 10 MKD = 1.14 euro 

➔ Verzekeringspapieren, ledenfiche en 

kleine apotheek niet vergeten! 

 

➔ Hele land kloosters overnachten 

➔ Kamers goedkoop in Ohrid 

➔ Vliegen op Ohrid 

➔ Chevapici 

➔ Buitenlandskamp.be (Svetjon) 

Scoutsgroep contacteren in Struga 

➔ Pilister: 

o Brajtjino: uitvalsbasis 

▪ Toeristisch ontwikkeld 

door NGO 

▪ Zeer welgekomen 

want wat ingestort na 

verlaten zwitsers 

➔ Goedkoop eten  

➔ Goede Wijn 

➔ Inofficiele wildkampeerplaatsen ? Wss 

niet 

➔ Merk kaart (in Gent te halen): trimaks 

carthography pelister national park 

➔ Bradgids (2015) 

ToDo: 

➔ Scoutsen contacteren (Bram) 

➔ campings opzoeken  

➔ bussen regelen (Wim) 

➔ S&GV verzekeringen en 

shizzlemawizzletothedizzle (Steven) 

Algemene info: 

➔  EUR/MKD = 1/62,2570 

➔ Noodnummer voor thusifront: Steven 

+32 479 62 08 90 

➔ Noodnummer scouts: +32 474 26 14 

01 

➔ Vluchten: 

W6 7716 

Eindhoven (EIN) Skopje (SKP) 

03/Apr/2016 10:05 03/Apr/2016 

12:40 

 

W6 7715 

Skopje (SKP) Eindhoven (EIN) 

10/Apr/2016 06:45 10/Apr/2016 

09:35 

 

Niet vergeten: 

● Verzekeringspapieren 

● Ledenfiches 

● Kleine apotheek 

● Lucifers 

● Duct Tape 

● Alcohol stift 

● Magnesium stick 

● Cadeau voor Nicolai 

● Sponsjes 

● Handdoeken 

● Zeep 

● Zaagje 

● WC-papier 

● … 

● … 

 

Contactgegevens: 

● Nikolai Unevski: +38971227348 

● Petar: 

➔  

 


