
 
 WEGWIJZER vzw 
 KAMPVERSLAG 

 
 

 

Slovenië 2019 Slovenië 

Kamp met meerdere vaste verblijfplaatsen        
Bohinj, Soca  - Ljubljana                   

Kampperiode:  31/07/2019   tot  13/08/2019      (Dit was de eerste keer dat we er waren) 

 

Scouts & Gidsen Beerse (Jin)  (Leeftijd:17- 18)   
 
 

Aantal leden:  17  

Grootte van de groep: 21 Aantal begeleiding:  4 

Aantal koks/anderen:  0 

 

Contactpersoon: 

Lennert Sneyders     21/08/1996 
Stekelbaarsstraat 28, 2340 Beerse 
lennert@sneyders.be 
+32495184449 
 

Mogen andere reizigers met jou contact opnemen?   ✓ ja    □ neen 
Te bereiken? Dag, uur… 

 

Wie kunnen we eventueel nog contacteren?  

Astrid Josten 

astridxjosten@gmail.com 

0471521829 

 

Ine Koeken 

ine.koeken@gmail.com 

0489574974 

 

Lorenz Cleymans 

lorenzcleymans@gmail.com 

0494142419 
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1. VOORBEREIDING EN PAPIERWERK 
 

INFORMATIE 

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

(wie dan wel? Klik hier als u tekst wilt invoeren.) 

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? 

Blogs van mensen die reeds op die locaties op vakantie gingen - sites van lokale overheden  

Waarover vond je moeilijk informatie?  

 vooral wandelroutes en openbaar vervoer vraagt extra zoekwerk 

 

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? 

De infosessie van Wegwijzer bracht ons met onze neuzen in één richting, de boden aan welk soort activiteiten er voorhanden zijn en 

wat voor locaties. Ons lijkt het nog beter mocht wegwijzer nog gerichtere informatie geeft qua aanbod van activiteiten en hoe deze 

aan te pakken.    

PAPIERWERK 

Welke documenten had je nodig om erheen te reizen?   identiteitskaartandere 

Wat moest je hiervoor doen? Minderjarige leden hebben toelating nodig om naar het buitenland te reizen, af te halen op het 

gemeentehuis bij de dienst bevolking. Elk land dat je doorkruist moet hierop staan.   

Welke kosten kwamen hierbij kijken?      

Geen extra kosten 

 

Heb je nog tips voor andere jeugdgroepen qua papierwerk?   

Laat leden op voorhand een kopie doorsturen van hun identiteitskaart, zodat mocht er onderweg eentje kwijt geraken, 

je altijd voorzien bent. Veel ordelijk en werk gestructureerd dan heb je veel overzicht over je papierwerk.   

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

VERZEKERING 

Welke (bijkomende) verzekeringen had je voor deze reis?  Reisbijstandsverzekering zonder auto (via S&G Vl)  ( €  14,5 pp) 

□ we namen geen extra verzekering       

 

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

Gelukkig geen ernstige ziektegevallen   
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Welke maatregelen namen jullie zelf qua EHBO/veiligheid? We hadden te allen tijde een pocket EHBO-doosje mee (op 2daagse ed.)  
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GELDZAKEN 
 

KOSTPRIJS VAN HET KAMP        Waardering:    
 

Totale kostprijs per persoon van hele kamp ( inclusief eten en drank, transport, verblijf…): € 650 
 
Deelname-/inschrijvingsgeld per persoon:      € 350 
 
Deden jullie speciale acties, fondsenwerving , sponsering… om geld in te  zamelen voor de reis? 
Soepverkoop (~€2200), Spaghettiavond (€1400), helpen op schoolfeesten, privefeesten en fuiven 

 
 

WISSELEN EN BETALEN       Waardering:    

 

Hoe betaalde je ter plekke?  lokale munt ter plekke afgehaald 

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

Hoe waren je ervaringen met de gebruikte betaalmiddelen?   

Niet alle bankautomaten aanvaarden een bankkaart, een Mastercard kan dus van pas komen (wel opletten voor extra kosten 

hiermee, kost €5 per transactie bij Argenta bv.)  

 

Tips rond geld en betalen?   

Kijk op voorhand na welke dag- of weeklimieten er van toepassing zijn op je bankkaart en ook of je hiermee in het buitenland geld 

kunt afhalen. Hou ook zeker budget vrij voor tolwegen en vignetten die zijn onderweg en in Slovenië zelf onvermijdelijk. 

Ohja, neem zeker ook een hamer mee voor het geval dat je het sleuteltje van de geldkas, in de geldkas legt en hem daarna per 

ongeluk dicht doet en automatisch in het slot valt 😉  

 

 

Algemene prijspeil in het land     Spotgoedkoop ✓ Goedkoop Normaal Duur 

Wat was er abnormaal duur?    De parking om aan onze tweedaagse voor de Triglav te beginnen (€12/dag) we 

betaalden hier 12euro voor gewoon op een weg onze auto te parkeren, niet betalen was onmogelijk overal stonden balustrades.  

Wat was er abnormaal goedkoop?   Klik hier als je iets wilt invoeren.  

Wat was er niet te vinden qua product of dienst? Winkels met vleeswaren zoals bewerkt vlees, (gehakt, slaatjes, ...) Eerder een  

      zak met diepgevroren kip of ander vlees   
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2. TRANSPORT 

TRANSPORT NAAR BESTEMMING      Waardering:    

De leden gingen met een of meer minibusjes   (en  met eigen wagens ) 
 

We werkten met deze transportmaatschappij(en):  Appelsientje en Vanrent 
Contactgegevens:      www2.appelsien.be/minibus, http://vanrent.be/ 

KOSTPRIJS TRANSPORT NAAR BESTEMMING: 

• Totale kostprijs:      € 4000 

• Prijs per persoon:            € 190                                         

• Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)   vul in 
 
 

Ervaringen transport naar de bestemming   
Tank nooit aan een tankstation naast de snelweg, die zijn al snel €0,30/l duurder 
De sprinter XXL van Vanrent (€1800) heeft een gigantisch ruime koffer waar we iedereen hun spullen inkregen plus al het 
kampeermateriaal. Er moet wel een 23+ jarige persoon hiermee rijden. 
We hadden ook een eigen wagen mee zodat er meer budget was om de sprinter te huren. 
 

 
 

TRANSPORT TER PLAATSE        Waardering:    

We verplaatsen ons ter plekke   met een of meer minibusjes , met eigen wagens en  kies een transportmiddel 
 

We werken met deze transportmaatschappijen:

• http://mijn.appelsien.be/account.py 

• http://minibushuren.be/ 

• vul de naam en website of adres in  

• vul de naam en website of adres in 

 

KOSTPRIJS ALLE TRANSPORT TER PLAATSE: 

• Totale kostprijs:      € vul in 

• Prijs per persoon:            € vul in                                         

• Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)   vul in 
 
 

Tips i.v.m. transport ter plaatse?   
We hebben ons enkel verplaatst met de busjes die we bij hadden, er zijn dus geen extra transportkosten voor gevallen.  
 

 
  

http://mijn.appelsien.be/account.py
http://minibushuren.be/
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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 pod Voglom  https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/hostel-pod-voglom_slovenie 

Camping Zlatorog  https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/camping-

zlatorog_slovenie 

Triglavski dom  https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/triglavski-dom-

op-kredarica_slovenie 

Camping Celje  https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/camping-

celje_slovenie 

Hostel 24  https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/hostel-

24_slovenie 

Camping Jelinc  https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/turisticna-

kmetija-jelincic-boerderij--- 

vul de naam in   Paste hier de link naar de url op www.buitenlandskamp.be  

 

Tips rond kampplaatsen?   
Vul hier je tips in rond kampplaatsen: waar zoeken, hoe reserveren, andere tips… 
 
 
 

4. COMMUNICATIE  

INTERNET EN GSM       Waardering:    
Op welke manier(en) had je toegang tot het internet?   Meestal 4G, vaak ook wifi 

 

Kwaliteit van de internettoegang?     snel internet   

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   

  

http://www.buitenlandskamp.be/
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CONTACT MET LOCALS       Waardering:    
Met welke taal kon je in het land terecht en hoe ging dat?  In de toeristische gedeeltes spraken ze vloeiend Engels, in andere 

gedeeltes heel gebrekkig Engels. Maar het lukte altijd goed om elkaar te verstaan. 

Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?   Vriendelijk? Behulpzaam? Blij moet toeristen? Arm? Opdringerig? 

 

 

 

 

5. ACTIVITEITEN 
 

SPORT EN AVONTUUR       Waardering:    

 Wandelen Fietsen Kayak/raften Andere 

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

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?    

Meestal rond de 
15euro per 
persoon, 
afhankelijk van 
wat voor soort 
activiteit 

 

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… 
We hadden de eerste dag MTB’en - klimmen en suppen, door het slechte weer hebben we alleen gesupt op een groot meer. Super 
toffe activiteit en veelzijdig, van zitten op een bord tot springen van rotsen. Voor iedereen toegankelijk. Springen van rotsen 
natuurlijk alleen voor de echte durvers. Verder hebben we ook gepaintballd, vrij intensief maar zeker doenbaar, ook met grote 
groepen. Groepen worden dan wel opgesplitst waardoor je moet wachten. Maar in de zon is alles aanvaardbaar. Wildwaterpark, 
leuk en ontspannend, doenbaar met grote groep, voor iedereen toegankelijk. Daarnaast zijn we ook nog gaan raften. Alle 
activiteiten verwachtten enige vorm van avontuur, maar met een goede groep en aanmoediging, slaagt iedereen erin om alles te 
voltooien.  
 
Hoe beoordeel je de activiteiten die je hebt gedaan?   

Alle activiteiten werden goed georganiseerd. Waren zeer uitdagend en leuk.  

 

 

ANDERE ACTIVITEITEN       Waardering:    
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Welke andere activiteiten hebben jullie nog gedaan? 
(feesten, stadsbezoeken, concerten, musea, natuurparken,  vrijwilligerswerk, uitwisseling…) 
Beschrijf hier je activiteitenIn Lublijana bezochten we overdag mbhv. een interactief stadsspel de stad, daarna gingen we ook in 

dezelfde stad feesten. Daarnaast deze we ook een zeer uitdagende maar supermooie tweedaagse in het Triglav Natonal Park. Een 

echte aanrader.  
 

Hoe beoordeel je deze activiteiten?   

Tussen alle natuur door, is een stadsbezoek met een keer feesten de ideale afwisseling voor een jongen groep jinners. De wandeling 

was zeer vermoeiend en uitdagend maar de ideale manier op je groep beter te leren kennen en de omgeving.  

Tips rond activiteiten?   
Bij het uitgaan moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden over wat wel of niet kan. Om de 
wandelingen te doen slagen, is het best dat je de wandeling tot in de puntjes vast legt, zowel slaapplaats als 
route en dergelijke.  
 
 

WEER EN KLIMAAT       Waardering:    

Hoe was het weer tijdens je kampperiode?   Eerste dag zwaar onweer in Bohinj, daarna rond de 25°C echt ideaal, in 

Lubljana rond de 30°C 

Welke invloed had het weer op je kamp?  Eerste activiteit kon niet doorgaan door het onweer, maar we hebben 

vervangactiviteit toen gedaan (SUP). Voor de rest geen negatieve gevolgen van het weer.  
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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! 

DAG 1 (BELGIË – BODEN, OOSTENRIJK) 

Omdat we onze reis naar Slovenië niet in een trek konden doen (14 uur rijden), hadden we van tevoren besloten om 

onze eerste overnachting ongeveer in de helft van ons traject te doen. We kenden een dorpje in Oostenrijk (Boden) via 

vrienden die velden hadden waar we onze tent mochten opzetten. Het dorpje lag ergens in de bergen en was enkel te 

bereiken via een smalle bergpas. Dat was wel even spannend met de grote Sprinter XXL die we bij hadden maar 

uiteindelijk geen probleem. 

DAG 2 (BODEN, OOSTENRIJK – BOHINJ, SLOVENIË) 

Onze tweede dag begon met dikke stress. We hadden alles ingepakt, klaar om te vertrekken, we starten de Sprinter en… 

geen reactie. We hadden een platte batterij. Zelf hadden we geen startkabels bij en in het dorpje hadden ze er ook 

geen. We zijn naar een nabijgelegen tankstation gereden en die mensen waren vriendelijk genoeg om hun startkabels 

even aan ons uit te lenen. Onderweg hebben we nog even in de file gestaan voor de Karawankentunnel maar kwamen 

uiteindelijk aan op onze eerste bestemming in Slovenië, namelijk Bohinj. 

We plannen om komende nachten op Camping Zlatorog te verblijven. Echter accepteert de camping geen reservaties. 

Na een paar telefoontjes en duidelijk gemaakt te hebben dat voor ons een reservatie heel belangrijk is om zeker te zijn 

dat we met zo’n grote groep overnachting vinden, vertellen ze ons dat we ons ’s morgens om 8 uur moeten aanmelden 

(Tip: kom zeker 45 min van tevoren aanschuiven als je zeker plek wilt hebben). Aangezien dat we ’s avonds pas 

toekomen in Bohinj brengen we onze eerste nacht door in Hostel pod Voglom, vlakbij. 

DAG 3 (SPORTIEVE ACTIVITEITEN, BOHINJ) 

Voor de eerste dag in Slovenië hebben we meteen een reeks sportieve activiteiten gepland. Via lokale sport- en 

avonturenorganistie ‘Pac Sports’ (dat is dezelfde organisatie van ons hostel) regelen we een voordelige deal waarbij we 

kunnen rotsklimmen, kanoën en mountainbiken voor €18 per persoon. Die activiteit kon helaas niet doorgaan omdat er 

stevig onweer op komst was waardoor het rotsklimmen en mountainbiken te gevaarlijk zou worden. Ze stelden voor om 

als plaatsvervangende activiteit SUP (Stand-up Paddle) te doen. We kregen een wetsuit, een roeispaan, een bord en 

gingen het meer van Bohinj in. Het begon te regenen en op de duur zelfs stevig te onweren. Maar dankzij de wetsuit 

had niemand koud. We oefende de roeitechnieken in, we sprongen van 11 meter hoge rotsen en deden nog een paar 

leuke spelletjes. Deze activiteit was wel een beetje duurder dan gepland maar iedereen vond het echt supertof.  

Hierna gingen we naar de camping waar we deze morgen al langs waren geweest om onze plek te claimen. We stelden 

onze tenten op, aten, bleven nog wat napraten en gingen slapen. Aangezien deze camping zo dichtbevolkt was konden 

we niet lang blijven zitten en nog lawaai maken. 

DAG 4 (SAVICA WATERVALLEN, BOHINJ) 

Vandaag gaan we de Savica watervallen bezoeken, die liggen op wandelafstand van de camping. Op een dik uur waren 

we al boven. Het laatste deel van de beklimming kostte €2 om daar te geraken. Eenmaal helemaal boven was de 

waterval mooi om te zien en had je een goed uitzicht over (een deel van) het meer van Bohinj. In de namiddag gingen 

we naar de winkel, namen we een duik in het meer en relaxten we nog wat op de camping. En voor dat we het wisten 

was het al avond. 
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DAG 5 (GROTTENTOCHT, BABJI ZOB, JELOVICA) 

De volgende dag doen we een grottentocht ook via Pac Sports geregeld (€22 per persoon). Deze grot bevindt zich op 

1008m hoogte in de berg Jelovica. Aan het verzamelpunt wacht een begeleider ons op en is het anderhalf uur klimmen 

naar boven. Het was een stevige tocht met heel wat korte pauzes omdat het zo steil was en zodat iedereen kon volgen. 

Het kwik haalde net geen 30°C die dag maar gelukkig boden de bomen veel schaduw aan. Eenmaal aan de ingang 

rustten we even uit en gingen we de grot in onder begeleiding. Deze grot kent maar enkele honderden bezoekers per 

jaar waardoor deze vrijwel onaangetast is. De gids vertelde leuke weetjes en de grot was uniek om te zien. Er volgde 

daarna terug een afdaling van ongeveer anderhalf uur via hetzelfde padje. Teruggekomen aan de busjes aten we wat 

boterhammen en reden we weer terug naar de camping. Daar ontspande we ons nog wat aan het water, kookten we 

een lekker avondmaal en gingen weer op tijd slapen. Het feit dat je ’s avonds niet veel lawaai meer kan maken stoorde 

wel, als we dan toch wat langer bleven zitten praten, kwamen de buren klagen. Maar dit hebben we altijd 

gerespecteerd en ons aangepast aan de omgeving. 

DAG 6 (PAINTBALL, BOHINJ) 

We hadden vandaag een kookspel gepland maar omdat we zagen dat we nog wat budget over gingen hebben, zochten 

we naar een andere leuke activiteit. We kwamen uit bij een paintball in de buurt. Het was wel bloedheet die dag en de 

paintball was buiten onder de vlakke zon. In combinatie met het legerpak dat we aandeden en het masker dat we 

moesten opzetten, was het wel heel uitputtend. Maar we hebben ons goed geamuseerd. Gelukkig was er een 

waterfontein bij het veld. 

Toen we terug waren op de camping kwamen we een West-Vlaamse scoutsgroep tegen waarmee we afspraken om ’s 

avonds samen aan het water iets te drinken. Het werd een hele gezellige avond. Iets te gezellig vond een bepaalde 

naburige kampeerder die rond 12u razend ons het zwijgen kwam opleggen, op een niet al te beschaafde manier. We 

besloten dan ook tactisch om deze avond af te ronden en te gaan slapen. 

DAG 7 (TWEEDAAGSE, TRIGLAV) 

De komende 2 dagen gaan we de Triglav beklimmen, we plannen te overnachten in de berghut Triglavski dom vanboven 

op de Kredarica. We pakten al onze tenten in en we reden naar parkeerplaats Stara Fužina waar we onze busjes 2 dagen 

achterlieten voordat we op tweedaagse vertrokken. De parking was wel heel duur, maar liefst €12 per busje per dag! 

We startten onze wandeling en in het begin was het nog redelijk vlak totdat we in het bos aankwamen, het pad werd 

toen echt heel steil. We maakte al snel heel wat hoogte en het pad waarop we wandelde veranderde van bos naar 

struikgewas naar kale bergpadjes tot dat we een eerste berghut tegenkwamen waar we onze drinkbussen konden 

bijvullen. We hadden toen we vertrokken te weinig water meegenomen waardoor ons water halverwege op was, dus 

die berghut was een zegen! Neem dus zeker 2 à 3 liter water mee voor je je vertrekt. Één Dopper drinkbus is zeker niet 

genoeg (per persoon). Na ons water bijgevuld te hebben, vertellen voorbijgangers ons dat het nog een 2 uur wandelen 

is tot aan onze berghut. Dat laatste stuk was wel het moeilijkste en voor de meeste echt op karakter. Maar dat was het 

allemaal waard toen we de hut vanboven op de berg bereikten. Wat een uitzicht! We konden echt kilometers ver kijken. 

We kregen nog een lekkere maaltijd (maar wel zeer dure! Zelfs het water was absurd duur) en we kropen daarna 

meteen ons bed in want iedereen was echt bekaf.  

DAG 8 (TWEEDAAGSE, TRIGLAV) 

’s Morgens vertrokken we langs dezelfde weg terug helemaal naar beneden en in de vroege namiddag kwamen we 

terug aan onze auto’s aan. We reden verder naar onze volgende camping, camping Celje. Die lag in het oosten van 

Slovenië en we bleven daar slechts 1 nacht om de volgende dag door te rijden naar Aqualuna. De reden dat we deze 
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camping pakten was omdat nabij Aqualuna geen goedkope campings waren enkel dure hotels. De uitbater kon maar 

heel gebrekkig Engels, wel heel vriendelijk. Maar met handgebaren geraakten we er wel uit. Hij had niet zoveel plek 

meer in zijn camping, we hadden wel gereserveerd. Dan heeft hij ons maar in zijn eigen tuin gelegd, deze hebben we 

natuurlijk properder achtergelaten dan we hem hadden gekregen.  

DAG 9 (AQUALUNA, LJUBLJANA) 

We vertrokken meteen naar Aqualuna. We hadden van tevoren gereserveerd en we mochten tegen €11 per persoon 

naar binnen. Aqualuna is niet zo heel groot, het heeft een tiental glijbanen maar wel enkele unieke. Omdat er ook niet 

veel volk was, moesten we wel nergens aanschuiven en amuseerden we ons goed! ’s Middags aten we er een 

hamburger en tegen de avond vertrokken we richting Ljubljana. We overnachtten daar 2 nachten in Hostel 24 vlakbij 

het centrum. We aten in een lokale take away wok, we zaten goed qua budget dus we gingen daarna nog een terrasje 

op kosten van de kas en gingen niet te laat slapen want de dag erna was de dag wanneer we uit gingen. 

DAG 10 (LJUBLJANA) 

Vandaag stonden we niet te vroeg op, we brunchten en we begonnen aan ons stadspel dat we hadden ineengestoken. 

De leden werden in groepjes verdeeld en kregen een papier met instagram foto’s die in deze stad gemaakt zijn. Ze 

moesten die dan zo goed mogelijk namaken. Daarna gaven we ze nog wat vrije tijd tot ’s avonds. Dit gaf ook tijd voor de 

leiding om de lokale horeca te verkennen      . ’s Avonds aten we heel lekker in een pizzeria. We hadden in de namiddag 

er al een gezocht die nog plaats had voor 21 man want dat is niet zo makkelijk te vinden de avond zelf nog. Die avond 

gingen we op stap. We hadden een afspraak gemaakt met een organisatie om een pub crawl te doen. Zij kenden de 

beste pub’s in Ljubljana dus we gingen die een voor een af, speelden daar een spel en kregen een drankje. We sloten 

onze avond af in de Parliament Pub, waar de meerderjarigen onder ons goedkope cocktails konden drinken.  

DAG 11 (SOCA) 

Tijd om naar onze laatste bestemming in Slovenïe te gaan, namelijk Soca. We reden naar Camping Jelinc aan de Soca 

rivier, om onze laatste 2 nachten te verblijven. Voor de rest van de dag deden we wat rustiger spelletjes en gingen we 

nog naar de winkel (die toch een halfuur rijden was in de bergen).  

DAG 12 (RAFTEN, SOCA) 

Onze laatste dag in Slovenïe. Op de planning vandaag staat raften en voortotemisatie. We kwamen erachter dat we per 

ongeluk tijdens het reserveren, ons van datum hadden vergist. We hadden voor de dag nadien gereserveerd en de 

organisatie had voor vandaag geen plaats meer. Dus belden we naar andere organisaties in de buurt die ook raften 

aanboden en we hadden geluk want 1 organisatie had nog plaats deze namiddag. Het was warm die dag maar water in 

de Soca was redelijk koud en stond niet erg hoog. Daardoor was het water niet super wild, maar de begeleiders maakte 

de tocht een stuk plezanter door er enkele spelletjes in te steken. Zo mochten we van een 8 meter hoge rots springen in 

het water en maakten ze van de raftboot een glijbaan van de rots waar we vele trucjes op konden doen (zoals salto’s 

ed). s’ Avonds was het nog een speciaal moment voor onze leden want de groep koos voor iedereen een bijvoeglijk 

naamwoord dat het beste bij hen past. 

DAG 13 (TERUGREIS) 

We proberen vandaag zover mogelijk te rijden en geraken bij Aschaffenburg. We hadden op voorhand geen slaapplek 

voorzien en we wilden wildkamperen. Het was die dag nogal erg slecht weer dus probeerden we een slaapplek binnen 

te regelen. We kwamen uiteindelijk uit bij Hotel Klingerhof. Die mensen waren zo vriendelijk om ons uit de nood te 
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helpen en een lounge ter beschikking te stellen voor onze slaapmatjes te leggen (tegen de schappelijke prijs van €100). 

We dronken nog iets in de bar daar en gingen slapen. 

DAG 14 (LJUBLJANA) 

Vanaf het hotel reden we rechtstreeks terug naar Beerse en we kwamen ergens in de namiddag aan. 

 


