
 
 WEGWIJZER vzw 
 KAMPVERSLAG 

 

 
Jinkamp Jin 2001 Kroatië & Slovenië 
 
Kroatië & Slovenië (Pula, Rovinj, Ljubljana, Bohinj, Tolmin, Zagreb) 
Kampperiode:  29/07/2019   tot  09/08/2019       

Jin Scouts were-di Serskamp Leeftijd: 17/18  jaar 
 

Aantal leden:  16 
Grootte van de groep: 21 Aantal begeleiding:  3 

Aantal koks/anderen:  2 

 
Contactpersoon: 

naam Yndra De Wilde    geboortedatum 06/11/2019 
adres Wetteren 
emailadres yndra.dewilde@hotmail.com 
 
 

Mogen andere reizigers met jou contact opnemen?   ja    
Te bereiken? Via email 
 
Wie kunnen we eventueel nog contacteren?  
/. 
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1. VOORBEREIDING EN PAPIERWERK 
 

INFORMATIE 

Organiseerde je vereniging het grootste deel van het kamp zelf?   □ ja 
(wie dan wel? Klik hier als u tekst wilt invoeren.) 

Welke informatiebronnen gebruikte je bij de voorbereiding van het kamp? 

 Officiële websites 
 Internetfora 
 Verslagen van de eigen jeugdgroep (vroeger kamp) 
 Verslagen van andere jeugdgroepen 

 Verslagen van vrienden en kennissen 
 Informatie van een reisagent 
 andere: google, contact opnemen met de campings

 

Welke reisgidsen, websites, organisaties…raad je aan andere jeugdgroepen aan? 
Rome2Rio 

Waarover vond je moeilijk informatie?  
plaatselijk openbaar vervoer (om van de luchthaven naar de camping te gaan, om van de campings naar de stad te gaan). 

 
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? 
Er zijn heel veel reisverslagen en soms verdwaal je daar in. Hierin kan eventueel betere begeleiding geven worden. 
 

PAPIERWERK 
Welke documenten had je nodig om erheen te reizen?   Toelating van reizen voor -18 jarigen  
Wat moest je hiervoor doen? Ouders moeten dit papier ophalen bij de gemeente  
 
Welke kosten kwamen hierbij kijken?      
/ 
 
Heb je nog tips voor andere jeugdgroepen qua papierwerk?    
/ 

 

VERZEKERING 

Welke (bijkomende) verzekeringen had je voor deze reis?  Reisbijstand + Scouts en Gidsen Vlaanderen (Ethias)  ( €  14,75 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? EHBO koffer  
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GELDZAKEN 
 

KOSTPRIJS VAN HET KAMP        Waardering:   ○○○ 

 
Totale kostprijs per persoon van hele kamp ( inclusief eten en drank, transport, verblijf…): € +-600 
 
Deelname-/inschrijvingsgeld per persoon:      € 300 
 
Deden jullie speciale acties, fondsenwerving , sponsering… om geld in te  zamelen voor de reis? 
T-shirten verkoop, spaghetti avond, fuif, jincafé, kalenderverkoop 
 

WISSELEN EN BETALEN       Waardering:   ○○○ 

 
Hoe betaalde je ter plekke?  Bankkaart of cash (geld afhalen ter plekke) 

Heb je ter plekke geld afgehaald?   Ja 

Hoe waren je ervaringen met de gebruikte betaalmiddelen?   

Via bankkaart was het makkelijkste en minder extra kosten. Maar vaak moest je cash betalen (op de bus, op sommige campings)

  
 

Tips rond geld en betalen?   
Neem zeker meerdere bankkaarten. Een martercard is niet nodig! 
 
 

Algemene prijspeil in het land     ○Spotgoedkoop ○ Goedkoop ○Normaal ○Duur 

Wat was er abnormaal duur?    Activiteiten waren duur  

Wat was er abnormaal goedkoop?   Eten en drinken was relatief goedkoop  

Wat was er niet te vinden qua product of dienst? /   
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2. TRANSPORT 
TRANSPORT NAAR BESTEMMING      Waardering:   ○○○ 

De leden gingen met het vliegtuig, fourage met een busje 
 
We werkten met deze transportmaatschappij(en):  Ryanair, brussels airlines, autoverhuur Kennof 
Contactgegevens:      http://www.jankennof.be/autoverhuur.htm 

KOSTPRIJS TRANSPORT NAAR BESTEMMING: 

• Totale kostprijs:      € 3500 
• Prijs per persoon:            € 166                                    
• Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)  / 

 
 

Ervaringen transport naar de bestemming   
Een busje om al het gerief in te vervoeren is zeker een must 

 
 
 

TRANSPORT TER PLAATSE        Waardering:   ○○○ 

We verplaatsen ons ter plekke   openbaar vervoer (trein, bus, tram) 
 
We werken met deze transportmaatschappijen:

• Slovenië (bus): https://www.ap-ljubljana.si/en/ 

• Slovenië (trein): https://www.slo-zeleznice.si/en/ 

• Kroatië (bus): https://www.flixbus.nl 

 
KOSTPRIJS ALLE TRANSPORT TER PLAATSE: 

• Totale kostprijs:      € 3000 
• Prijs per persoon:            € 160                                         
• Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)   soms groepstarief 

 
 

Tips i.v.m. transport ter plaatse?   
Vraag hulp aan de campings, daar weten ze wel bus/trein je best neemt. Dit kan ook op voorhand via mail. 
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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. 
 
 
Camping Stoja www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/camping-stoja_kroatie  

Maistra Amarin www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/maistra-amarin_kroatie 

Camping Ljubljana  www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/camping-ljubljana_slovenie 

Camp Bohinj www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/camping-zlatorog_slovenie 

Camp Gabrje  www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/camp-gabrje_slovenie  

Chillout Hostel Zagreb  www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/chillout-hostel-zagreb_kroatie 

 

 
 
 
 

4. COMMUNICATIE  
INTERNET EN GSM       Waardering:   ○○○ 
Op welke manier(en) had je toegang tot het internet?   4G 
 
Kwaliteit van de internettoegang?     Maak je keuze   
Internettoegang aanwezig op <1km  van de kampplaats? □ ja   □ neen 
Draadloos netwerk beschikbaar (wifi)   □ ja   □ neen  SOMS 
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  We hadden overal bereik met de GSM  
  

CONTACT MET LOCALS       Waardering:   ○○○ 
Met welke taal kon je in het land terecht en hoe ging dat?  Engels, dat verliep steeds vlot 

Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?   Vriendelijk 
 
 

 

  

http://www.buitenlandskamp.be/
http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/camping-stoja_kroatie
http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/maistra-amarin_kroatie
http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/camping-ljubljana_slovenie
http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/camping-zlatorog_slovenie
http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/camp-gabrje_slovenie
http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/chillout-hostel-zagreb_kroatie
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5. ACTIVITEITEN 
 

SPORT EN AVONTUUR       Waardering:   ○○○ 

 Wandelen Fietsen Kayak/rafte
n 

Andere 

Zijn er mogelijkheden in de omgeving? □ ja    □ ja    □ ja   Parasailing 
(Tolmin) 

Waren de routes gemarkeerd? □ ja   □ ja   /  

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

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

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

Hoeveel kostte de activiteit? Gratis 45 euro pp 60 euro pp 100 euro pp 

 
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… 
Wandelen in Bohinj, we hebben de Vogel kabelbaan genomen (17 euro pp), de rit met de kabelbaal was 5min, dan konden we bovenaan de berg 
wat wandelen en rondkijken.  
Mountainbike in Bohinj: Mountainbike activiteit langs kliffen en gorges (45 euro pp), soms gevaarlijk, enkel voor ervaren fietsers. 
Parasailen in Tolmin: Prachtige ervaring, uitzicht over de rivier en de bergen (100 euro pp)  ***NIET VERZEKERD VIA SCOUTS EN GIDSEN 
VLAANDEREN*** 
 
Hoe beoordeel je de activiteiten die je hebt gedaan?  Fantastisch 

ANDERE ACTIVITEITEN       Waardering:   ○○○ 

Welke andere activiteiten hebben jullie nog gedaan? 
(feesten, stadsbezoeken, concerten, musea, natuurparken,  vrijwilligerswerk, uitwisseling…) 
Steden bezocht: Rovinj en Ljubjana zijn zeker een aanrader.  

Van kliffen gesprongen in Pula: supertof, we hebben dit gewoon aan de camping uitbaters gevraagd waar deze locaties waren. 

De grotten van Pula: een onderwatergrot waar je naar kan zwemmen of met de kajak naar kan varen. Echt uniek! ligt naast de plaats waar je van 
kliffen kan springen 
 

Hoe beoordeel je deze activiteiten?   
Deze activiteiten waren allemaal gratis en zeker een aanrader. We hebben hier veel plezier en avontuur beleefd. 

WEER EN KLIMAAT       Waardering:   ○○○ 

Hoe was het weer tijdens je kampperiode?  Goed, warm maar niet extreem heet in Kroatië. In Slovenië hebben we wat 
meer regen gehad. 
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Welke invloed had het weer op je kamp? Regen was vaak lastig wanneer we van locatie moesten verhuizen en daardoor natte tenten 
moesten opplooien en opzetten. Het regende ook binnen in één van onze tenten. 

 

 

VRIJ VERSLAG 
cc 
 

 Slaapplaats Adres camping 

Maandag 29 juli Pula Arena Stoja Campsite 
Stoja 37, 52100 Pula 

Dinsdag 30 juli Pula Arena Stoja Campsite 
Stoja 37, 52100 Pula 

Woensdag 31 juli Rovinj Maistra Amarin 
Monsena 2, 52210 Rovinj, 
Kroatië 

Donderdag 1 
augustus 

Rovinj Maistra Amarin 
Monsena 2, 52210 Rovinj, 
Kroatië 

Vrijdag 2 augustus Ljublijana LJUBLJANA RESORT HOTEL 
& CAMPING 
Gostinsko podjetje Ljubljana 
d.d. 
Dunajska cesta 270 
1000 Ljubljana 

Zaterdag 3 augustus Bohinj Camp Bohinj 
Ukanc 5, 4265 Bohinjsko 
jezero 

Zondag 4 augustus Bohinj Camp Bohinj 
Ukanc 5, 4265 Bohinjsko 
jezero 

Maandag 5 augustus Bohinj Camp Bohinj 
Ukanc 5, 4265 Bohinjsko 
jezero 

Dinsdag 6 augustus Tolmin Camp Gabrje 
5220 Tolmin, Slovenia 
5MWW+QC Dolje, Tolmin, 
Slovenië 

Woensdag 7 augustus Tolmin Camp Gabrje 
5220 Tolmin, Slovenia 
5MWW+QC Dolje, Tolmin, 
Slovenië 
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Donderdag 8 
augustus 

Zagreb Chillout Hostel Zagreb 
Tomićeva ul. 5A, 10000, 
Zagreb 

Vrijdag 9 augustus Eigen bedje  

 
 
 
 
 
 
Dag 1 - Maandag 29 juli - Pula 
 
Camping: Arena Stoja 
Arena Stoja Campsite > Mail is bevestiging van camping 

- Hoe op camping geraken > mail gestuurd naar camping 
 
Adres camping: Stoja 37, 52100 Pula 
 
Info 

- https://airport-pula.hr/en/passenger-info/shuttle-bus/ 
- The shuttle bus station in Pula city is situated in Street of St. Peter, near the ferry port. Geo 

coordinates are: 44.8764, 13.8472. 
- Er is iedere 15min een bus van de camping naar het centrum van Pula 

 
 
 
Dag 2 - Dinsdag 30 juli - Pula 
Pula bezoeken 
 
 
Dag 3 Woensdag 31 juli - Pula > Rovinj 
Verplaatsing 
Bus 13u30 in Pula: Pula Central Bus Station, Ul. 43. istarske divizije 3 52100 Pula  
Aankomt Pula: 14u15 
 
Camping: Maistra Amarin 
Adres camping; Monsena 2, 52210 Rovinj, Kroatië > 4km  
Shuttle bus  is reachable  by bus from the city centre of Rovinj. > 4x per dag een bus. Info vragen aan de info 
kiosk in the main bus center (gewoon zeggen dat die naar camp maistra moet) 
OF taxi 
 
 
Dag 4 - Donderdag 1 augustus - Rovinj 
Rovinj Bezoeken 
 
 
Dag 5 - Vrijdag 2 augustus - Rovinj > Ljubliana 
Verplaatsing 
Flixbus 10u00 in Rovinj: Trg na lokvi 6, 52210 Rovinj 
 

https://airport-pula.hr/en/passenger-info/shuttle-bus/
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Camping Ljubljana resort 
Reserveren niet nodig > moeten de fouriers vroeg naar daar sturen om plaats te reserveren! Go as soon as 
possible 
Adres: Gostinsko podjetje Ljubljana d.d., Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana 
 
Bus number 6, busstop: Ježica.  
Special bus card needed: Urbana (can be bought at the central station) 
 
 
Dag 6 - Zaterdag 3 augustus - Ljubliana > Bohinj 
Verplaatsing 
Bus 10u00 in Ljubjiana (Avtobusna Postaja): 
 
Eindhalte: Vogel križišče/Vogel crossroad 
https://www.ap-
ljubljana.si/en/timetable/?vstopid=1&vstopnaziv2=LJUBLJANA+AVTOBUSNA+POSTAJA&izstopid=74&izstop
naziv2=Bohinjska+Bela&datumvstopa=04.08.2019&ponudnikid=0&rnd=j7Q33&fbclid=IwAR3AIsMRpMwWhTw
DE7wrZDThKb0sx1iO8e0arZCq1bF1jsufvTA6BXaG9L4 

 

Camping Camp Bohinj 

GEEN reservatie > vroeg genoeg gaan 

Adres camping: Ukanc 5, 4265 Bohinjsko jezero 
 

 
Dag 7 - Zondag 4 augustus -  Bohinj 
Fietsen?  
Stara Fuzina > mooi dorpje, wandelen en fietsen 
 
 
Dag 8 - Maandag 5 augustus - Bohinj 
Dagtocht bohinj > watervallen 
 
SAVICA WATERVAL 
De Savica waterval is misschien wel de bekendste waterval van Slovenië. De waterval is de bron van het 
meer van Bohinj. Deze erg mooie waterval van 78 meter hoog is krachtig en loopt in twee stromen naar 
beneden. Je moet er wel wat voor over hebben. Het is vanaf de parking een behoorlijke klim naar boven via 
trappen. Het duurt ongeveer 20 minuten om boven te komen. 
 
VOGEL KABELBAAN  
 
Mostnica gorge 
 
savica slap > waterval 
 
Krizna jama (grotten) > https://krizna-jama.si/nl/over-de-grot/ 
 
 
Dag 9 - Dinsdag 6 augustus - Bohinj > Tolmen 
Verplaatsing: 
Bus om > treinstation  
https://www.ap-
ljubljana.si/en/timetable/?vstopid=1862&vstopnaziv2=Vogel%20kri%C5%BEi%C5%A1%C4%8De/crossroad&izstopid=76&izstopnaziv2=Bohinj
ska%20Bistrica&datumvstopa=06.08.2019&ponudnikid=0&rnd=nKp2i 

https://www.ap-ljubljana.si/en/timetable/?vstopid=1&vstopnaziv2=LJUBLJANA+AVTOBUSNA+POSTAJA&izstopid=74&izstopnaziv2=Bohinjska+Bela&datumvstopa=04.08.2019&ponudnikid=0&rnd=j7Q33&fbclid=IwAR3AIsMRpMwWhTwDE7wrZDThKb0sx1iO8e0arZCq1bF1jsufvTA6BXaG9L4
https://www.ap-ljubljana.si/en/timetable/?vstopid=1&vstopnaziv2=LJUBLJANA+AVTOBUSNA+POSTAJA&izstopid=74&izstopnaziv2=Bohinjska+Bela&datumvstopa=04.08.2019&ponudnikid=0&rnd=j7Q33&fbclid=IwAR3AIsMRpMwWhTwDE7wrZDThKb0sx1iO8e0arZCq1bF1jsufvTA6BXaG9L4
https://www.ap-ljubljana.si/en/timetable/?vstopid=1&vstopnaziv2=LJUBLJANA+AVTOBUSNA+POSTAJA&izstopid=74&izstopnaziv2=Bohinjska+Bela&datumvstopa=04.08.2019&ponudnikid=0&rnd=j7Q33&fbclid=IwAR3AIsMRpMwWhTwDE7wrZDThKb0sx1iO8e0arZCq1bF1jsufvTA6BXaG9L4
https://www.ap-ljubljana.si/en/timetable/?vstopid=1&vstopnaziv2=LJUBLJANA+AVTOBUSNA+POSTAJA&izstopid=74&izstopnaziv2=Bohinjska+Bela&datumvstopa=04.08.2019&ponudnikid=0&rnd=j7Q33&fbclid=IwAR3AIsMRpMwWhTwDE7wrZDThKb0sx1iO8e0arZCq1bF1jsufvTA6BXaG9L4
https://krizna-jama.si/nl/over-de-grot/
https://www.ap-ljubljana.si/en/timetable/?vstopid=1862&vstopnaziv2=Vogel%2520kri%25C5%25BEi%25C5%25A1%25C4%258De/crossroad&izstopid=76&izstopnaziv2=Bohinjska%2520Bistrica&datumvstopa=06.08.2019&ponudnikid=0&rnd=nKp2i
https://www.ap-ljubljana.si/en/timetable/?vstopid=1862&vstopnaziv2=Vogel%2520kri%25C5%25BEi%25C5%25A1%25C4%258De/crossroad&izstopid=76&izstopnaziv2=Bohinjska%2520Bistrica&datumvstopa=06.08.2019&ponudnikid=0&rnd=nKp2i
https://www.ap-ljubljana.si/en/timetable/?vstopid=1862&vstopnaziv2=Vogel%2520kri%25C5%25BEi%25C5%25A1%25C4%258De/crossroad&izstopid=76&izstopnaziv2=Bohinjska%2520Bistrica&datumvstopa=06.08.2019&ponudnikid=0&rnd=nKp2i


KAMP156    © Wegwijzer Reisinfo vzw   versie 2020 

 
Trein 
Bohinj: Bohinjska Bistrica  > Most na soci Nog Boeken > lukt niet, mail gestuurd > kan niet online 
https://www.slo-zeleznice.si/en/component/sz_timetable/?vs=44712&vi=&iz=44707&da=2019-08-
06T00%3A00%3A00&showDa=06.08.2019#stationsData#stationsData 
 
Camping: Camp Gabrje  
Geen adres, google maps: 5MWW+QC Dolje, Tolmin, Slovenië 
 
Camping bereikbaar met de bus vanaf most na soci of met busjes ons oppikken 
> Komen om oppikken met busjes 
> 30 minuten voor aankomst bellen naar: +386 31 630 630 OF +386 31 629 626 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 10 - Woensdag 7 augustus - Tolmen 
Soca rivier zwemmen 
Waterval: http://www.slovenia-trips.com/eng/natural-sights/trip/943/Beri-waterfall 
 
 
Dag 11 - Donderdag 8 augustus - Tolmen > Zagreb 
Verplaatsing 
Trein 
Tolmin > Ljubljana Nog boeken (zelde probleem andere trein) > Kan niet geboekt worden 
https://www.slo-zeleznice.si/en/component/sz_timetable/?vs=44707&vi=&iz=42300&da=2019-08-
08T00%3A00%3A00&showDa=08.08.2019#stationsData#stationsData 
 
Flix Bus Ljubliana > Zagreb: 18:30 
 
 
 
 

Materiaallijst 
● Campingstekker  
● Verdeeldoos (scouts) 
● Drie campingvuurkes + doos flessen (Action) 
● Paella pan + vuurtje →  Check, gasfles ook aanwezig! 

● Viking Kubb 
● Twee kuipen voor afwas (Action) 
● 4 schragen  
● 2 planken → We gaan rechtstreeks voor tafels gaan. 

● Partytent (Jeroen Gamma) 
● Kookgerief: pureestamper, dunschillers, potten pannen, lepels, messen 
● Baksken Belfius 
● Curverboxen (Action) 
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● Frigobox 
● Den box → Ik zou die niet van de scouts pakken, maar gasten boxkes laten meepakken! 

● Sponskes (Action) 
● Afwasborstel (Action) 
● Staalwol (Action) 
● Afwasmiddel (Action) 
● Waterkoker  
● Filterhouder 
● Choco en confituur enz (scouts) 
● Bekers 
● Mixer  
● 2 Lampionnekes  
● Tuinkaarsen (Action) 
● Werkbak ( 
● Brickets/ lucifers (Action) 
● Tape (Action) 
● Spanbannekes (Action) 
● Shelter (scouts) 
● Gezelschapspellekes (gasten) 
● Stylo’s (Action) 
● Stiften (Action) 
● Papier (Scouts) 
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