
 
WEGWIJZER vzw 
KAMPVERSLAG 

 
 

 

Seniors FOS 209e in Vindalsö Zweden 

Paaskamp in het buitenland 

Stockholm en Sandhamn (archipel van Stockholm)     - Stockholm, Vindalsö en Stavnäs vinterhamn 

                  

Kampperiode: (paasvakantie)  3/04/2016   tot  10/04/2016      (eerste keer) 

 

Fos 209e ‘De Vrijbuiters’  (Seniors )  Leeftijd: 16- 17  jaar 
 

Aantal leden:  6  

Grootte van de groep: 8 personen Aantal begeleiding:  2 

Aantal koks/anderen:  0 

 

 



KAMP87    © Wegwijzer Reisinfo vzw   versie 2018 

 

1. VOORBEREIDING EN PAPIERWERK 
 

INFORMATIE 

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

(wie dan wel? Josse Tetaert) 

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? 

Site van buitenlandse kampen, informatie bij Wegwijzer, Scouterna site (website van Zweedse scout organisatie met al hun 

accomodaties) 

Waarover vond je moeilijk informatie?  

 Van Scouterna zelf is het moeilijk omdat het enkel maar in het Zweeds staat en dus versta je het moeilijk. Mails sturen met de 

organisatie is ook niet gemakkelijk, contactpersoon is niet goed in Engels dus haalt ze er enorm veel collega’s bij en is het één grote 

warboel. Moest veel reminders sturen.  
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? 

Misschien nog meer begeleiding bij het maken van de reis of extra contactpersonen zoeken vanuit jeugdbewegingen in het 

buitenland. 

PAPIERWERK 

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

Wat moest je hiervoor doen? Identiteitskaart moest nog gedurende een lange periode geldig zijn + je gasten moeten ouderlijke 

toestemming gaan aanvragen als je hun begeleider mag zijn in het buitenland, dit moesten ze in hun gemeente laten doen.    

 

Welke kosten kwamen hierbij kijken?      

Heb je nog tips voor andere jeugdgroepen qua papierwerk?    

Zorg dat je ermee in orde bent en dat je van alles een back-up hebt.  

 

VERZEKERING 

Welke (bijkomende) verzekeringen had je voor deze reis?  Reisverzekering via Fos open scouting (organisatie)  ( €  0 pp  gratis) 

□ we namen geen extra verzekering       

 

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

Geen problemen gehad   

Welke maatregelen namen jullie zelf qua EHBO/veiligheid? We zorgden zelf voor een basispakket EHBO maar hebben niet echt 

problemen.  
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GELDZAKEN 
 

KOSTPRIJS VAN HET KAMP        Waardering:    
 

Totale kostprijs per persoon van hele kamp ( inclusief eten en drank, transport, verblijf…): € 330 
 
Deelname-/inschrijvingsgeld per persoon:      € 250 
 
Deden jullie speciale acties, fondsenwerving , sponsering… om geld in te  zamelen voor de reis? 
we hebben een Zweedse avond georganiseerd en ook een aantal mini financiële acties 

 
 

WISSELEN EN BETALEN       Waardering:    

 

Hoe betaalde je ter plekke?  Met Zweedse kronen 

Heb je ter plekke geld afgehaald?   Nee 

Hoe waren je ervaringen met de gebruikte betaalmiddelen?   

Het is heel anders rekenen natuurlijk en soms had je weinig besef op het moment zelf van hoeveel je precies betaalde.  

 

Tips rond geld en betalen?   

Wissel je geld al op voorhand in België en zorg ervoor dat niet al het cash geld bij één persoon ligt, verspreid het over de groep.  

 

 

Algemene prijspeil in het land     Spotgoedkoop  Goedkoop Normaal Duur 

Wat was er abnormaal duur?    Alcohol   

Wat was er abnormaal goedkoop?   Macdonalds en andere globale foodketens.  

Wat was er niet te vinden qua product of dienst? Alcohol was niet altijd gemakkelijk te vinden en er zijn ook speciale 

drankwinkels die vaak vroeg sluiten. Je herkent drankwinkels ook niet gemakkelijk dus moest je het vragen aan lokale mensen.  
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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):  Ryanair (1) en Flibco (2) 
Contactgegevens:      (1) Hoofdvestiging: Dublin, Ierland Klantenservice: 00 44 871 246 0002 

/(2) Adres: Boulevard de Turin, 59777 Lille, Frankrijk Telefoon:+33 7 58 78 58 16 

KOSTPRIJS TRANSPORT NAAR BESTEMMING: 

 Totale kostprijs:      € 360 

 Prijs per persoon:            € 52,50                                         

 Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)   / 
 
 

Ervaringen transport naar de bestemming   
Flibco bus is handig om naar Charleroi luchthaven te geraken en is goedkoper dan trein. Ryanair bestel je best in het begin van 
het schooljaar je tickets. Hoe eerder je ze bestelt, hoe goedkoper. We hebben enkel wat meer betaald omdat we 4 extra bagage 
mee wilden nemen voor materiaal en dergelijke, bovenop de gewone handbagage dat al in je vliegtuigticket zit.  
 

 
 

TRANSPORT TER PLAATSE        Waardering:    

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

We werken met deze transportmaatschappijen:

 Boottaxi - http://battaxi.se/turlistor/namdolinjen/  

 Openbaar vervoer Stockholm -

http://www.visitstockholm.com/en/Good-to-

know/Getting-around/Public-transportation/  

 vul de naam en website of adres in  

 vul de naam en website of adres in 

 

KOSTPRIJS ALLE TRANSPORT TER PLAATSE: 

 Totale kostprijs:      €259,288  = 2500 Zweedse kronen 

 Prijs per persoon:            € 32,41                                       

 Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)   / 
 
 

Tips i.v.m. transport ter plaatse?   
Om naar ons eiland te geraken Vindalsö via de haven Stavsnäs hebben we een boottaxi moeten huren. Dit koste ons dus per rit 
1000 Zweedse kronen = meer dan 100 euro. Enkel in de zomerperiode werken die boot taxi’s ook volgens een bus route als het 
ware en is de prijs dus lager. Wij wilden naar het eiland geraken tijdens de paasvakantie dus is dit privé en kost het dus heel 
wat. 
 

 
  

http://battaxi.se/turlistor/namdolinjen/
http://www.visitstockholm.com/en/Good-to-know/Getting-around/Public-transportation/
http://www.visitstockholm.com/en/Good-to-know/Getting-around/Public-transportation/
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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. 
 
 

Vindalsö http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/vindalso_zweden 

Acco Hostel http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/acco-

hostel_zweden 

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

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

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

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

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?   Smartphone (op het eiland) en wifi van jeugdherberg 

 

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 ging vlot bij onszelf maar ook in Stockholm met mensen ging 

dit vlot 

Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?   Heel vriendelijk en behulpzaam als je enige vragen hebt of gaan gewoon uit 

zichzelf je ook uitnodigen voor dingen, leuk volk 

 

 

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 
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? /  

Kan je 
normaal 
doen maar 
het was nog 
te koud, was 
ook gratis 

 

 

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 hebben zelf spelletjes/ activiteiten voorzien om op het eiland te doen, was enorm veel natuur en bergen dus kan je ook gewoon 
eens wandelen want het is er prachtig. In Stockholm hebben we ook een ‘escape the room’ gedaan want je hebt er daar enorm veel 
en qua prijs valt het goed mee.  
 
Hoe beoordeel je de activiteiten die je hebt gedaan?   

Eiland was enorm en goed om te gebruiken voor activiteiten + je kon ook echt aan survival doen want je had achter het huisje een 

zaag, kliefbijl en dergelijke waarmee je dus hout kon verzagen. Binnen is er ook een kleine haard. Je zorgt zelf ook wel wat voor de 

activiteiten dus steek hier tijd en moeite in. 

ANDERE ACTIVITEITEN       Waardering:    

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

Musea bezocht, cultuur opgesnoven in Stockholm en ‘escape the room’ 
 

Hoe beoordeel je deze activiteiten?   

Stockholm heb je zeker op 2 dagen gezien, zelfs 1 dag al dus als je naar Zweden gaat, ga dan vooral voor de natuur want daar zijn ze 

voor gekend. ‘Escape the room’ was tof maar misschien kort. 

Tips rond activiteiten?   
‘Escape the room’ best op voorhand reserveren, er is een serieus aanbod maar ook veel vraag.  
 
 

WEER EN KLIMAAT       Waardering:    
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Hoe was het weer tijdens je kampperiode?   Gedurende de paasvakantie is het in Zweden wel nog koud, vergelijkbaar met 

het weer in België. 

Welke invloed had het weer op je kamp?  Spijtig genoeg konden we nog niet zwemmen rondom ons eiland, het 

was te koud.  
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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! 

FOS 209e ‘De Vrijbuiters’ (Assebroek):  

Paaskamp Seniors 2016 – Zweden 
(Van zondag 03/04/16 – zondag 10/04/16) 

 

Vertrek: Met onze bende van 8 personen (2 volwassenen en 7 kinderen van 16-

17jaar) hebben we vanuit Brugge de bus genomen met maatschappij van Flibco, zij rijden rechtsreeks of via Gent naar 

Charleroi. Dit kost niet zoveel en is goedkoper dan de trein en ook gemakkelijker. Eenmaal aangekomen in Charleroi 

vlogen we met de maatschappij Ryanair naar Stockholm (Stockholm Skavsta – luchthaven), Zweden.  

Aankomst: Eenmaal aangekomen in Zweden moesten we een bus nemen naar Stockholm, het duurde zowat 40min met 

de bus om zo dan in Stockholm Centraal te geraken. Van daaruit kan je de bus, trein of metro nemen naar verschillende 

plaatsen. Deze eerste nacht zouden we overnachten in Stockholm omdat we nog om de sleutels moesten gaan bij 

Scouterna (scoutsorganisatie van Zweden) voor onze chalet op het eiland Vindalsö. We verbleven in een jeugdherberg 

genaamd Acco Youthhostel. Het is een relatief goedkope jeugdherberg met gedeelde kamers. Het kostte zowat 16euro 

per nacht/persoon. De volgende dag gingen we om de sleutel bij Scouterna (via metro), eenmaal deze opgehaald was 

trokken we terug naar Stockholm Centraal en namen we dus bus naar Stavsnäs (baai aan de archipel van Stockholm). 

Het 1ste waarvoor we keken was voor vervoer naar ons eiland Vindalsö. Je kon er enkel maar met de boot geraken en bij 

de infostand kregen we te horen dat de boten enkel maar passeerden aan ons eiland in de zomer dus moesten we wel 

een boot taxi inhuren wat namelijk wel wat duur was. De boot taxi had zeker voor 20 man plaats maar met z’n achten 

hebben we hier heel wat voor moeten betalen (2000 Zweedse kronen voor heen en terug). We verbleven ook 5 dagen 

op het eiland dus als we niet meerdere keren de boot taxi wilden betalen zouden we boodschappen moeten halen voor 

5 dagen. Dus deden we dit op voorhand, vlakbij Stavsnäs was er een supermarkt (5min wandelen). We vertrokken met 

de boot en kwamen na een kwartier toe op ons eiland Vindalsö. Er was daar helemaal niemand in de paasvakantie dus 

hadden we een enorm eiland voor onszelf. 
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Het eiland zelf was dus enorm groot, bestond uit verschillende bergen met veel begroeiing, bossen, riviertjes, zoveel 

natuur als je maar wil. Bij de baai is er een klein vissershuis waar je eten kon klaarmaken voor moest je met een grote 

groep zijn maar er was ook een wandelpad langs het eiland waar je bij ons chalet uitkwam. Je had er alles, voldoende 

bedden, uitgeruste keuken en een living met haard voor s ’avonds een vuurtje te laten gaan. Naast ons chalet hadden 

we nog 2 bijgebouwen (wc’s en sauna) alsook een plaats om hout te verwerken met de nodige materialen dat je 

hiervoor nodig hebt.  

 

 

 

 

 

 

 

Je kan tal van 

activiteiten en spelletjes spelen op het eiland want het is echt enorm. Je hebt er genoeg plaats en natuur om je daar 

volop te amuseren. Misschien is het wel aangewezen om in de zomermaanden te gaan omdat je gemakkelijk en 

goedkoper geraakt met de boot en het water zal dan ook minder koel zijn waardoor je dus ook wateractiviteiten zou 

kunnen doen. Er waren genoeg kajaks en kano’s op het eiland aanwezig dus kan je er dan nog veel meer doen. In de 

paasvakantie is het nog wat te koud hiervoor en lijkt het weer enorm op dat van België. Als je met de kajak of kano kan 

gaan, zou je zelfs de eilanden in de buurt kunnen bezoeken.  

  

We hebben dus 5 dagen kunnen genieten van het eiland en hebben er verschillende activiteiten gespeeld alsook de 

laatste dag hebben we een hike gedaan rondom het eiland. In een volledige middag heb je zo het hele eiland ontdekt als 

je de kustlijn afloopt. Je hebt meer dan een hele dag nodig moest je bijvoorbeeld alles van het eiland willen zijn. Het is 

zeker de moeite waard om hier naartoe te reizen want eenmaal je aankomt ben je dolgelukkig door de hoeveelheid 

natuur en dat je op jezelf aangewezen bent. Je ziet weinig terug van de buitenwereld. Soms zal er eens een grote boot 

passeren dat doorheen de hele archipel vaart.  

 

Prijskaartje voor het eiland was niet zo heel duur, dat was waarschijnlijk het goedkoopste van allemaal, je betaalde een 

prijs per persoon dat op het eiland aanwezig was per dag, alsook voor de chalet waarin je verbleef. In totaal voor aantal 

personen, chalet en aantal dagen hebben we zo’n 300 euro moeten betalen voor de hele accommodatie die we kregen. 

De overige dagen keerden we terug met de boot taxi, namen we de bus terug naar Stockholm Centraal en verbleven 

nog 2 nachten in Stockholm in Acco Hostel (zoals we de 1ste dag gedaan hadden). Het was een enorme aanpassing van 

zo’n rustig eiland naar de drukke hoofdstad van Zweden. Toen zijn we de toeristische kant op gegaan en hebben we dus 
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2 dagen rondgelopen in Stockholm. Er zijn behoorlijk wat bezienswaardigheden maar daar blijft het ook bij, volgens mij 

is 2 dagen in Zweden meer dan genoeg om Zweden te hebben gezien. Er zijn voor jongeren wel heel wat coole 

activiteiten te doen zoals een ‘escape-the-room’. Daar hebben ze verschillende van in Stockholm want het is daar 

enorm populair en ook veel verschillen in prijs maar dan gaat de kwaliteit misschien wat omlaag maar het blijft altijd 

leuk. Probeer dit wel op voorhand te reserveren want ze zijn bijna altijd volzet. Na 6 nachten keerden we uiteindelijk in 

de vroege uurtjes terug naar de luchthaven van Stockholm met de bus en keerden we terug met het vliegtuig. We 

namen in Charleroi opnieuw de Flibco bus en kwamen rond 17u30 aan in Brugge. Het was een onvergetelijke reis. 

 

 

 

 

Contactpersoon:  

Josse Tetaert     07/09/1993 
Cattoorsmolenstraat 18, 8310 Sint-Kruis 
Josse_T@live.be 
0474767238 
 

Mogen andere reizigers met jou contact opnemen?    ja    □ neen 
Te bereiken? Zondagmiddag 

 

 


