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Jinreis 2016 scouts Menen Bosnië & Herzegovina + Kroatië 

Rondreis met telkens andere verblijfplaatsen 

 Zagreb-Sarajevo-(Konjic)-Mostar-Capljina-Split-Hvar-Split-Zadar-Zagreb                   

Kampperiode:  17/07/2016   tot  28/07/2016       

 

John F. Kennedy Menen (jins )  Leeftijd: 17 - 18  jaar 
 

Aantal leden:  6  

Grootte van de groep: 8 Aantal begeleiding:  2 

Aantal koks/anderen:  0 

 

Contactpersoon: 

Thomas Acke     22/05/1994 
Voskenstraat 53 8930 Menen 
thomasacke@hotmail.com 
 

Mogen andere reizigers met jou contact opnemen?    ja    □ neen 

 

  

mailto:thomasacke@hotmail.com
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1. VOORBEREIDING EN PAPIERWERK 
 

INFORMATIE 

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

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? 

Airbnb was zeer handig om enkele goedkope verblijfplaatsen op voorhand vast te leggen. Het internationaal kampvisum van scouts 

en gidsen vlaanderen was een leidraad doorheen de voorbereiding van het kamp. En we hebben veel gehad aan de workshop van 

wegwijzer. Na hun passage lag ons traject min of meer vast en konden we de reis concreet beginnen uitwerken. Sites die we vaak 

hebben gebruikt: rome2rio om de prijs in te schatten van ons transport en numbeo om de kosten van levensmiddelen in te 

schatten.   

PAPIERWERK 

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

Wat moest je hiervoor doen? Ouderlijke toestemming afhalen aan het stadhuis   

 

VERZEKERING 

Welke (bijkomende) verzekeringen had je voor deze reis?  Extra reisbijstandsverzekering van scouts en gidsen vlaanderen (ethias) 

( €  15 pp) 

 

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

nee   

Welke maatregelen namen jullie zelf qua EHBO/veiligheid? We hadden een kleine EHBO kit mee en hadden op voorhand enkele 

ziekenhuizen en apothekers opgezocht. Voor de rest hielden we van iedereen de individuele steekkaart van scouts en gidsen 

vlaanderen, kopieën van identiteitskaart en europese ziekteverzekeringskaart en documenten van het ziekenfonds bij. We hadden 

ook een ledenlijst met contactgegevens van het thuisfront.   
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GELDZAKEN 
 

KOSTPRIJS VAN HET KAMP        Waardering:    
 

Totale kostprijs per persoon van hele kamp ( inclusief eten en drank, transport, verblijf…): € 500 
 
Deelname-/inschrijvingsgeld per persoon:      € 250 
 
Deden jullie speciale acties, fondsenwerving , sponsering… om geld in te  zamelen voor de reis? 
Wij deden met onze jins gedurende het hele jaar verschillende activiteiten en jobkes om geld in te zamelen. We hielpen o.a. op een 
triathlon, een buurtfeest en een bal. We deden een babyborrel, gingen eens sint spelen,… We hielpen ook met de leiding op 
bepaalde evenementen van onze scouts waarvoor we een vergoeding kregen. We deden ook mee aan carnaval waarbij we van stad 
Menen een som kregen!   
 

WISSELEN EN BETALEN       Waardering:    

 

Hoe betaalde je ter plekke?  lokale munt ter plekke afgehaald 

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

 

 

Tips rond geld en betalen?   

Opletten in night clubs dat ze jou niet in de zak zetten. 

 

Algemene prijspeil in het land     Spotgoedkoop  Goedkoop Normaal Duur 

Wat was er abnormaal duur?    Flesje plat water bij de kravice watervallen in Bosnië  

Wat was er abnormaal goedkoop?   Een grote pizza voor €5 in Zadar. Met twee zo’n pizza’s hadden met 8 gegeten.

  

Wat was er niet te vinden qua product of dienst? Een toeristische dienst waar ze jou werkelijk willen helpen en waar ze jou niet 

de ene of andere betalende activiteit proberen aan te smeren. (in Bosnië)   
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2. TRANSPORT 

TRANSPORT NAAR BESTEMMING      Waardering:    

De leden gingen met het vliegtuig   (en  met de bus ) 
 

We werkten met deze transportmaatschappij(en):  Brussels airlines      

KOSTPRIJS TRANSPORT NAAR BESTEMMING: 

 Totale kostprijs:      € 1170 

 Prijs per persoon:            € 146                                         

 Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)   vul in 
 
 

Ervaringen transport naar de bestemming   
Zeer vlotte vluchten gehad. 
 

 
 

TRANSPORT TER PLAATSE        Waardering:    

We verplaatsen ons ter plekke   met de bus , te voet en  per ferry 
 

We werken met deze transportmaatschappijen:

 Croatiabus 

 Jadrolinija 

 https://getbybus.com/en/ 

 http://www.jadrolinija.hr/

 

KOSTPRIJS ALLE TRANSPORT TER PLAATSE: 

 Totale kostprijs:      € 765 

 Prijs per persoon:            € 95                                         

 Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)   vul in 
 
 

Tips i.v.m. transport ter plaatse?   
In Bosnië kan je niet anders dan met de bus. We zijn het niet gaan checken maar volgens een plaatselijke mevrouw rijden er 
wegens onderhoudswerken momenteel geen treinen in Bosnië. Als je niet anders kan is een taxi ook echt wel te doen qua prijs. 
In Kroatië nooit op de eerste prijs die de chauffeur voorstelt ingaan, ze doen het altijd ook voor veel minder. De bus is ook in 
Kroatië het makkelijkst. Er zijn daar ook zeer weinig treinverbindingen, in Zadar is er zelfs geen treinstation.  
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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. 
 
 

Hostel for me (Sarajevo)  http://www.hostelforme.com/index.html 

Hotel Jadran (Split)  http://www.jadran-zvoncac.com/ 

Old town hostel (Zadar)  http://oldtownzadarhostel.com/galerija 

Chillout hostel (Zagreb)  http://www.chillout-hostel-zagreb.com/ 

 
Tips rond kampplaatsen?   
We konden voor €5 slapen in “hostel for me” omdat we in de zetels van de living sliepen!  
 
 
 

4. COMMUNICATIE  

INTERNET EN GSM       Waardering:    
Op welke manier(en) had je toegang tot het internet?   Wifi in café’s 

 

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 was in Bosnië niet altijd mogelijk, vooral in Capljina vonden we 

amper iemand die wat Engels kon! 

Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?   We hebben niet zoveel contact gehad met de plaatselijke bevolking. We zijn 

wel eens zeer goed geholpen geweest door een mevrouw. 

 

 

 

  

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 □ ja    neen  ja   □ neen  

Waren de routes gemarkeerd? □ 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?) 

□ ja   □ neen □ ja   □ neen □ ja   □ neen □ ja   □ neen 

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

Hoeveel kostte de activiteit?     

Opmerking: Het is niet mogelijk om te wandelen in de bergen van Bosnië omwille van de mijnen. We waren van plan om een 

tweedaagse te doen in de buurt van Konjic maar dat is dus niet doorgegaan. 

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… 
 

ANDERE ACTIVITEITEN       Waardering:    

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

We hebben de bobsleebaan van in 1984 in de buurt van Sarajevo bezocht. Het was een zeer pittige klim naar boven maar wel eens 
de moeite. Blijkbaar moet je daar ’s avonds wel nog opletten voor jonge gasten van uit de buurt die jou zouden durven bestelen. Het 
is dus te doen om er te voet vanuit Sarajevo naartoe te wandelen maar je moet er wel een hele namiddag voor uittrekken. Een 
duidelijke kaart was eigenlijk ook niet te vinden bij de toeristische dienst in Sarajevo. 
 
In Mostar waren we vooral voor de brug. Er waren daar jongeren die geld ronselden van toeristen om dan van de brug te springen. 
Je kon ook zelf van een lager platform in de buurt van de brug springen. 
 
We deden ook de Kravice watervallen. Volgens mij was dat ongeveer €2 p.p. We hebben daar zelfs overnacht, er was een pad die 
naar boven leidde boven de watervallen en daar sliepen we ergens langs de rivier. Het is daar natuurlijk zeer druk en een goed 
plekje vinden om jou te installeren is niet zo eenvoudig. Je kon tot zeer dicht tegen de watervallen over rotsen wat echt leuk was en 
anders gewoon wat rondzwemmen. Wij gingen er naartoe vanuit Capljina en de enige mogelijkheid was met de taxi. We wilden een 
auto huren maar alles was overal al verhuurd. 
 
In Zadar passeerden we het zeeorgel en de zonnegroet. Dat was wel tof, ook omdat je daar vanop de boulevard in de zee kon 
springen. 
 

WEER EN KLIMAAT       Waardering:    

Hoe was het weer tijdens je kampperiode?   Het is altijd droog gebleven behalve heel even in Konjic en voor de rest tussen 

warm en zeer warm qua temperatuur. 
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VRIJ VERSLAG 

Jinreis 2016 scouts JFK Menen 

De jins kozen na een roadtrip door Frankrijk te hebben overwogen voor de welgekende formule: een rondreis door een 

land in Oost-Europa. Wij combineerden Bosnië & Herzegovina met Kroatië waarbij we voor een avontuurlijke versie 

opteerden. We bivakkeerden vier keer onder onze tarp-tent, eigenlijk niet meer dan een shelter. Omdat we veel 

wandelden probeerden we het gewicht van de rugzak te beperken. 

Zondagavond nadat we geland waren in Zagreb namen we meteen een nachtbus 

richting Sarajevo. Deze viel helaas dik tegen, de bus was zeer krap! Dat in 

combinatie met een roekeloze chauffeur in de bergen zorgde ervoor dat de 

meesten het met een korte nachtrust moesten stellen. Eenmaal in Sarajevo 

trokken we erop uit om de bobsleebaan van de Olympische winterspelen in 1984, 

gelegen op een nabijgelegen berg, te gaan bezichtigen. Volgens de locals was het 

geen goed plan om op die berg te overnachten o.w.v. de lokale jongeren en 

mogelijk ook wolven (we hadden ondertussen al ontdekt dat er ook slangen 

zaten), daarom daalden we uiteindelijk voor de avond weer af om ons een hostel 

in Sarajevo te zoeken. 

De bestemming van de volgende dag was Konjic waar onze tweedaagse op het 

programma stond. Deze viel echter meteen in duigen, de bergen liggen daar nog 

vol met mijnen van uit de oorlog, zonder begeleiding was dat een no go. Op naar 

Mostar dan maar. Daar hebben we enkele waaghalzen de sprong zien wagen van de gekende historische brug. 

De volgende halte was Capljina, ondertussen dicht bij de grens met Kroatië. Een vriendelijke mevrouw van op de bus 

wees ons een perfecte plaats aan om te gaan wilkamperen, een plaats langs de rivier net buiten de stad. Ook zijn we, nu 

het nog kon in het goedkope Bosnië, eens goed gaan eten bij een door haar aanbevolen restaurantje. Ze spraken er 

geen noot Engels maar het was dik in orde! De volgende dag stond de trip naar de Kravice watervallen op het 

programma. Zeker de moeite, check de foto. ‘s Avonds hebben we ons daar ergens langs de rivier boven de watervallen 

genesteld. Het was een gezellige avond rond het kampvuur met een spel ineengestoken door de jins. Nadat we ‘s 

ochtends op het gemak waren opgestaan werd het ons 

duidelijk dat het daar snel opwarmde. Voor we het goed en 

wel door hadden was het daar snikheet, niet te doen. 

Gelukkig vonden we verkoeling bij de rivier. Dan snel 

opkramen en weg, voor we daar allemaal een zonneslag 

zouden krijgen. 

Het eerste deel van de reis zit er op, welke negatieve puntjes 

herinneren we ons van Bosnië? Overal afval, de toeristische 

diensten smeren jou alleen maar betalende activiteiten aan 

en er is prachtige natuur maar onbereikbaar door de mijnen. 

Nu een pittige rit richting Split, grotendeels langs de prachtige kust van Kroatië. Maar eerst voorbij de grensovergang en 

dat was geen lachertje, 2u wachten in de bus voor een of andere Rus die bij ons zat! Meteen ons strak tijdsschema naar 

de haantjes. Eenmaal in Split snel een tweederangs hotel moeten boeken voor veel te veel geld, anders was het 

waarschijnlijk onder de blote hemel te doen. Swat, het was de eerste avond dat we echt eens uit konden gaan, we zijn 

de beentjes gaan strekken aan Bacvice beach. 
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We wilden echt wel eens een eiland doen dus we verlieten Split voor een dag, op naar het eiland Hvar. Het wordt het 

Saint Tropez van Kroatië genoemd en dat was te merken aan de prijzen. Hoewel niet ideaal, wildkamperen was voor ons 

de beste optie daar. We kookten op de witte rotsen langs de kust en sliepen bergop tussen de bomen. ’s Avonds rond 

24u na het eten gingen we nog eens terug richting stad, in de hoop dat de dichtstbijzijnde cocktailbar, helemaal aan de 

rand van de stad bij het laatste afgelegen appartement vol met toeristen, nog open zou zijn. Helaas, alles donker, terras 

gesloten. Plots komt er een meneer naar buiten naar ons toe. Hij vraagt ons wantrouwig waar we vandaan komen, waar 

we overnachten. De plaatselijke bevolking houdt niet van wildkampeerders, snel liegen dat we op camping Milna zitten 

en wegwezen daar. Uiteindelijk wel een goed plan om naar Hvar te gaan, echt een mooie stad met prachtige 

mediterraanse natuur! 

Terug aangekomen in Split gingen we richting ons appartement die we vooraf hadden vastgelegd via airbnb. Het was 

een verademing, de eerste keer dat we een dag niet reisden, rugzak even af. Ons verblijf was echt perfect met alles erop 

en eraan en een super vriendelijke gastvrouw. We hadden onze kleren eerder al eens gewassen in de rivier bij de 

watervallen maar dat was niet ideaal, hier hadden we een wasmachine! We hebben die zeker vier keer gebruikt, het 

was nodig. 

Na twee dagen Split opnieuw de bus naar onze voorlaatste halte: Zadar. Het viel op dat Zadar zeer goedkoop is! 

Cocktails aan 25 kuna (=€3.3) en 2 jumbo pizza’s voor €10 en we hadden met 8 gegeten. Nadat we geïnstalleerd waren 

in onze hostel gingen we op pad. We passeerden er de kunstwerken aan het einde van de boulevard Rivo Nova: een 

zee-orgel en zonnegroet. Het eerste waren trappen die in de zee lopen met gaten in. Door het inslaan van de golven en 

de wind maakt die een melodieus geluid. De zonnegroet is een grote cirkel met ledstrips in de grond die overdag 

opgeladen wordt door zonne-energie en ’s nachts 

gekleurd licht geeft. 

Tot slot terug richting Zagreb waar we ’s avonds nog eens 

zijn weg gegaan als mooie afsluiter. De volgende dag een 

vlotte reis terug en om 21u toegekomen op ons 

scoutsterrein. De ouders en enkele leiding stonden ons op 

te wachten met braadworsten. Reis afsluiten met een 

formatie en onze Jins waren leiding, hupla! 


