WEGWIJZER vzw
KAMPVERSLAG

Roadtrip Oost-Europa 7 landen

Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Kroatië,

Slovenië

Roadtrip naar kampplaats
Duitsland - Zwarte woud

-

Bad Wildbad

(camping)

Tsjechië

-

Dobronice u Bechyně

(camping)

Oostenrijk

-

Wenen

(hostel)

Slowakije

-

Bratislava

(doortocht, geen overnachting)

Hongarije (Zala district)

-

Söjtör

(Airbnb huisje)

Kroatië

-

Novi Vinodolsk

(Airbnb appartement)

Slovenië

-

Radovljica

(Airbnb tipi)

Kampperiode:

5/07/2018 tot 15/07/2018

(Dit was de eerste keer dat we er waren)

FOS 213 De Hinde Tienen

(seniors/JIN )

Leeftijd: 16 - 18 jaar

Grootte van de groep: 9

Aantal leden:
Aantal begeleiding:

7
2

Aantal koks/anderen:

0

Contactpersoon:
Bo Declerck
Veldstraat 47 3300 Tienen
Bo_declerck@hotmail.com
0494/349365

Mogen andere reizigers met jou contact opnemen?

06/01/1993

 ja

□ neen

Te bereiken? Weekends tussen 11u en 16u, weekdagen na 18u
Wie kunnen we eventueel nog contacteren?
Lynn Bruers 0497/377633
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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?
Zelf zijn we gewoon om buiten de scouts om te overnachten in Airbnb en daar hebben we dan ook de meeste verblijfplaatsen mee
vastgelegd. Voor het huren van auto’s gebruiken we LUXauto, ook hier zijn we al jaren tevreden van. Om de activiteiten te plannen
gebruiken we vaak tripadvisor hoewel je hier moet opletten met te prijzige activiteiten. Supermarkten vonden we terug via Google
maps maar hier hebben we gemerkt dat zeker niet alles aangegeven is en dat ook de openingsuren niet steeds overeenkomen.
Waarover vond je moeilijk informatie?
In de kleinere dorpjes was het moeilijker om supermarkten te vinden en als we die al vonden was die vaak op rare uren gesloten
(anders dan wat we in België gewoon zijn).

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?
Aangezien ik steeds terecht kan bij jullie via mail en jullie ook alle groepen goed opvolgen die bij jullie komen aankloppen kan ik
enkel maar tevreden zijn over jullie service.

PAPIERWERK
Welke documenten had je nodig om erheen te reizen?
identiteitskaart en ouderlijke toestemming
Wat moest je hiervoor doen?
Ouderlijke toestemming haal je af op het gemeentehuis
Welke kosten kwamen hierbij kijken?
Geen
Heb je nog tips voor andere jeugdgroepen qua papierwerk?
Zorg dat je tijdens een roadtrip steeds de identiteitskaarten van de passagiers klaar hebt liggen bij grensovergangen. Vaak waren er
extra controles (bv Slovenië). Als je zo vaak van auto wisselt (we waren met twee auto’s) en niet meteen in elkaars buurt bent is het
lastig als een pas in de andere auto ligt. Ook is het aangeraden om alles klaar te leggen vooraan in de auto, douaniers zijn niet altijd
even geduldig.
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VERZEKERING
Welke (bijkomende) verzekeringen had je voor deze reis?

Naam van verzekering+ verzekeraar

(€

per persoon pp)

 we namen geen extra verzekering
Had je tijdens je reis te maken met ziekte, ongeval, diefstal,... en hoe verliep de afhandeling (mutualiteit, verzekering...)?
We zijn niet tegengekomen maar we hebben ons wel allemaal laten inenten tegen de variant van hersenvliesontsteking die kan
worden overgedragen door teken. Dit zijn prijzige vaccinaties, we hebben ze dus ook niet verplicht aan de leden maar iedereen
heeft ze wel genomen. Omdat ik pas laat deze info had is dat in versneld proces moeten gaan maar we waren net op tijd. Onderweg
zijn we wel geen teken tegengekomen.
Welke maatregelen namen jullie zelf qua EHBO/veiligheid? In elke auto lag een EHBO kit die steeds helemaal bereikbaar was, we
voorzagen genoeg slaap voor beide bestuurders, er werden rust momenten voorzien om de twee uur rijden

KAMP111 – De Hinde Tienen
© Copyright bij de auteur. Dit reisverslag wordt u aangeboden door Wegwijzer Reisinfo vzw.

3/26

GELDZAKEN
KOSTPRIJS VAN HET KAMP

Waardering:

Totale kostprijs per persoon van hele kamp ( inclusief eten en drank, transport, verblijf…):

€ 555

Deelname-/inschrijvingsgeld per persoon:

€ 250



Deden jullie speciale acties, fondsenwerving , sponsering… om geld in te zamelen voor de reis?
Omdat we een heel scoutsjaar hadden om voor te bereiden hebben we de verschillende activiteiten kunnen verdelen over
verschillende perioden in het jaar. Verschillende kleine barmomenten doorheen het jaar (openingsbar, kubb tornooi, pastabar, ..)
brachten ongeveer 800 euro op (5edities). We deden voor de eerste keer een seniorfuif, deze bracht ongeveer 200 euro op (hier
hebben de seniors wel veel geleerd over het organiseren). Kerstmarkt van de stad uit = ongeveer 800 euro. Ontbijtmanden die
konden afgehaald worden of eventueel voor een meerprijs aan huis gebracht (ongeveer 200 euro), ook dit was de eerste editie en
hopen we de volgende keren meer winst uit te halen. Als laatste hebben we ook geholpen op een lokaal politiebal waar we
ongeveer een 400 euro aan overhielden.

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?
Omdat we heel wat verschillende geldsoorten nodig hadden (Tsjechische kronen, Hongaarse Forint, Kroatische Kuna) hebben we er
voor gekozen om niet op voorhand al geld te voorzien en hebben we in de landen vooral met de kaart betaald.

Tips rond geld en betalen?
In de verschillende supermarkten en voor de grote activiteiten was het geen probleem dat er geen cash was en was met de kaart
betalen mogelijk. Op de kamping in Tsjechië bijvoorbeeld hadden we wel cash nodig maar dit hadden we op voorhand bekeken en
zo hadden we geld afgehaald in een grote stad waar we voorbij reden. De leden konden bij ons de lokale munt lenen en later
terugbetalen in euro, zo hoefde zij geen geld af te halen.

Ik heb hieronder zo veel mogelijk de algemene prijsrichting (duur of niet) proberen weer te geven. Aangezien we vaak maar een dag
ter plekken waren kan ik deze vragen niet helemaal accuraat beantwoorden. Ik koos er dan ook voor om de zaken die ik niet wist
niet in te vullen om foute info te voorkomen.
Duitsland
Algemene prijspeil in het land

Spotgoedkoop  Goedkoop

Wat was er abnormaal duur?

Salami

Wat was er abnormaal goedkoop?

/

Normaal

Duur

Wat was er niet te vinden qua product of dienst? /
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Tsjechië
Algemene prijspeil in het land

Spotgoedkoop  Goedkoop

Wat was er abnormaal duur?

/

Wat was er abnormaal goedkoop?

/

Normaal

Duur

Wat was er niet te vinden qua product of dienst? Plat water? Vaak zat er een beetje bruis in.
Oostenrijk (Wenen)
Algemene prijspeil in het land

Spotgoedkoop  Goedkoop

Normaal

Duur

Wat was er abnormaal duur?

Veel want we zaten in een hoofdstad

Wat was er abnormaal goedkoop?

Goedkope pizzaketens te vinden die deftig en lekker eten serveren

Wat was er niet te vinden qua product of dienst? /
Slowakije (Bratislava)
Algemene prijspeil in het land

Spotgoedkoop  Goedkoop

Normaal

Duur

Wat was er abnormaal duur?

/

Wat was er abnormaal goedkoop?
goedkoop en goed van kwaliteit

Hoewel het een hoofdstad is zijn alle eethuisjes en koffiebarretjes heel

Wat was er niet te vinden qua product of dienst? /
Hongarije
Algemene prijspeil in het land

Spotgoedkoop  Goedkoop

Normaal

Duur

Wat was er abnormaal duur?

/

Wat was er abnormaal goedkoop?
frisdrank inbegrepen

Trips naar kleine supermarktjes = voor 20 euro avondeten voor 9 man met

Wat was er niet te vinden qua product of dienst? /
Kroatië
Algemene prijspeil in het land

Spotgoedkoop  Goedkoop

Wat was er abnormaal duur?

/

Wat was er abnormaal goedkoop?

/

Normaal

Duur

Normaal

Duur

Wat was er niet te vinden qua product of dienst? /
Slovenië
Algemene prijspeil in het land

Spotgoedkoop  Goedkoop

Wat was er abnormaal duur?

/
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Wat was er abnormaal goedkoop?

Groenten en fruit

Wat was er niet te vinden qua product of dienst? /
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2.

TRANSPORT

TRANSPORT NAAR BESTEMMING (doorheen heel de reis)

Waardering:


De leden gingen met een of meer minibusjes (en kies een transportmiddel )
We werkten met deze transportmaatschappij(en):

LUXauto

Contactgegevens:

016 23 23 10, www.luxauto.be, als je via de site gaat krijg

je live support en kan je chatten
KOSTPRIJS TRANSPORT NAAR BESTEMMING (heel de trip):




Totale kostprijs:
Prijs per persoon:
Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)

€ 1600
€ 177
geen

Ervaringen transport naar de bestemming
Omdat we een roadtrip deden hebben we gelet op het comfort van de bestuurders. Zo waren er cruise control, airco, goed
verstelbare bestuurderszetel, genoeg bagageruimte en een recente GPS aanwezig. Wel bleken de twee auto’s een andere versie
van de GPS te hebben waardoor we toch soms via een andere weg gestuurd werden (hier kan ik aanraden om op waze te
rijden). Ook heeft elke grensovergang zijn eigen manier van tol, dit zoek je best ok voorhand op. Zo moet je aan de grens van
Duitsland een vignet kopen (en dit ook METEEN opkleven anders volgen er boetes), voor Slowakije koop je het vignet mogelijks
online of aan de grensovergang als dat nodig is, in Slovenië zijn er tolhuisjes als je autostrades op en af gaat. Er zijn dus heel wat
verschillende mogelijkheden en je zoekt best steeds op voorhand op hoe je het gaat aanpakken aan de grensovergang. De
benzine zit niet in bovenvermelde prijs, we hebben 5 keer de auto moeten voltanken maar in Oost-Europa valt de prijs voor
diesel goed mee.

TRANSPORT TER PLAATSE

Waardering:



Aangezien we ons een hele reis op dezelfde manier verplaatst hebben kan ik hier niet op antwoorden. Je kan de antwoorden vinden
onder (Transport naar bestemming).
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3.

VERBLIJF

We verbleven in

 kleine tentjes
 gebouwen met bedden

 groepstenten
□ 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.

Fautsburg camping

https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/camping-fautsburg

Camping Na Stare Papirn

https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/camping-na-

stare-papirn_tsjechie
Easy room Wien

https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/easy-room-

wien
Airbnb Sojtor

https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/airbnb-

sojtor_hongarije
Krk crivenica

https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/krk-

crikvenica_kroatie
Radovljica - tipi

https://www.buitenlandskamp.be//kampplaatsen/detail/radovljica--

veld-&action=1

Tips rond kampplaatsen?

We hebben twee keer een camping gevonden door op internet de gewenste streek in te geven. Deze bleken
ook beiden uitgebaat door Nederlanders waardoor we heel makkelijk tips en activiteiten in de omgeving
konden vinden. In wenen sliepen we in een hostel dat zeer proper was, dit deden we door “hostel Wenen” te
googelen. Dit was hier de beste optie want Wenen was zeer duur op zich. Alle andere verblijven hebben we
vast gelegd via Airbnb, hier hebben we wel extra naar de recensies gekeken alvorens te boeken. Geen enkele
boeking is tegengevallen.

4.

COMMUNICATIE

Duitsland
INTERNET EN GSM

Waardering:



Op welke manier(en) had je toegang tot het internet? Via de GSM, niets vast op de camping
Kwaliteit van de internettoegang?
Internettoegang aanwezig op <1km van de kampplaats?

zeer slecht (erg traag, slechte verbinding)
 ja
□ neen
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Draadloos netwerk beschikbaar (wifi)
Kon je via een gsm-netwerk op internet?

□ ja
 ja

 neen
□ neen

Was er goeie ontvangst van het netwerk op je gsm?
Was er een vaste telefoonlijn beschikbaar op <5km?

□ ja
 ja

 neen
□ neen

CONTACT MET LOCALS

Waardering:



Met welke taal kon je in het land terecht en hoe ging dat?
Engels

Campinguitbater praat Nederlands, in de winkel kunnen ze goed

Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?

Niet zo behulpzaam, redelijk nors

Tsjechië
INTERNET EN GSM

Waardering:



Op welke manier(en) had je toegang tot het internet? Via de GSM, geen internet op de camping
Kwaliteit van de internettoegang?
Internettoegang aanwezig op <1km van de kampplaats?
Draadloos netwerk beschikbaar (wifi)
Kon je via een gsm-netwerk op internet?

traag,maar stabiel
□ ja
 neen
□ ja
 neen
 ja
□ neen

Was er goeie ontvangst van het netwerk op je gsm?
Was er een vaste telefoonlijn beschikbaar op <5km?

□ ja
 ja

 neen
□ neen

CONTACT MET LOCALS

Waardering:



Met welke taal kon je in het land terecht en hoe ging dat? Campinguitbaters praten Nederlands, de winkeluitbater begreep
enkel Tsjechisch maar was zeker klaar om ons met handgebaren bij te staan
Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?

Vriendelijke uitbaters op de camping, wegens afgelegen camping niet veel

contact met anderen.

Oostenrijk - Wenen
INTERNET EN GSM

Waardering:



Op welke manier(en) had je toegang tot het internet? GSM en wifi in de hostel
Kwaliteit van de internettoegang?
Internettoegang aanwezig op <1km van de kampplaats?
Draadloos netwerk beschikbaar (wifi)
Kon je via een gsm-netwerk op internet?

normaal
 ja
□ neen
 ja
□ neen
 ja
□ neen

Was er goeie ontvangst van het netwerk op je gsm?
Was er een vaste telefoonlijn beschikbaar op <5km?

 ja
 ja

□ neen
□ neen
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CONTACT MET LOCALS
Met welke taal kon je in het land terecht en hoe ging dat?

Waardering:



Engels, zeer toeristisch

Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?
Hosteluitbater was eerder kort maar hielp wel bij vragen, in Wenen zelf
zijn de mensen vriendelijk en helpen ze je met zoeken naar leuke restaurants

Slowakije - Bratislava
INTERNET EN GSM

Waardering:



Op welke manier(en) had je toegang tot het internet? We waren hier enkel op doortocht (niet geslapen). Als je door de stad loopt
heb je wel veel plekjes met gratis wifi
Kwaliteit van de internettoegang?
Internettoegang aanwezig op <1km van de kampplaats?
Draadloos netwerk beschikbaar (wifi)
Kon je via een gsm-netwerk op internet?

normaal
 ja
□ neen
 ja
□ neen
 ja
□ neen

Was er goeie ontvangst van het netwerk op je gsm?
Was er een vaste telefoonlijn beschikbaar op <5km?

 ja
 ja

□ neen
□ neen

CONTACT MET LOCALS

Waardering:

Met welke taal kon je in het land terecht en hoe ging dat?

Hoofdstad dus iedereen kon Engels

Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?

Behulpzaam en zeer vriendelijke sfeer



Hongarije
INTERNET EN GSM

Waardering:



Waardering:



Op welke manier(en) had je toegang tot het internet? GSM
Kwaliteit van de internettoegang?
Internettoegang aanwezig op <1km van de kampplaats?
Draadloos netwerk beschikbaar (wifi)
Kon je via een gsm-netwerk op internet?

traag,maar stabiel
 ja
□ neen
□ ja
 neen
 ja
□ neen

Was er goeie ontvangst van het netwerk op je gsm?
Was er een vaste telefoonlijn beschikbaar op <5km?

□ ja
 ja

CONTACT MET LOCALS
Met welke taal kon je in het land terecht en hoe ging dat?
gebruiken

 neen
□ neen

Hongaars maar de mensen doen wel moeite om gebarentaal te
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Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?

Vriendelijk, behulpzaam, we hebben de WK mogen kijken in een cafétje

Kroatië
INTERNET EN GSM

Waardering:



Waardering:



Op welke manier(en) had je toegang tot het internet? GSM en wifi in het huisje
Kwaliteit van de internettoegang?
Internettoegang aanwezig op <1km van de kampplaats?
Draadloos netwerk beschikbaar (wifi)
Kon je via een gsm-netwerk op internet?

normaal
 ja
□ neen
 ja
□ neen
 ja
□ neen

Was er goeie ontvangst van het netwerk op je gsm?
Was er een vaste telefoonlijn beschikbaar op <5km?

 ja
 ja

□ neen
□ neen

CONTACT MET LOCALS
Met welke taal kon je in het land terecht en hoe ging dat?

Engels

Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?

Vriendelijke uitbaters die ook helpen waar ze kunnen, ook in de omgeving zijn

de mensen vriendelijk en behulpzaam

Slovenië
INTERNET EN GSM

Waardering:



Op welke manier(en) had je toegang tot het internet? Geen wifi in de tipi, wel goed GSM bereik
Kwaliteit van de internettoegang?
Internettoegang aanwezig op <1km van de kampplaats?
Draadloos netwerk beschikbaar (wifi)
Kon je via een gsm-netwerk op internet?

normaal
 ja
□ neen
□ ja
 neen
 ja
□ neen

Was er goeie ontvangst van het netwerk op je gsm?
Was er een vaste telefoonlijn beschikbaar op <5km?

 ja
 ja

CONTACT MET LOCALS

□ neen
□ neen

Waardering:



Met welke taal kon je in het land terecht en hoe ging dat?

Engels met de uitbater en de mensen in de omgeving

Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?

Heel behulpzaam, de uitbater was ook heel vriendelijk en kwam meteen met

alle mogelijke activiteiten uit de omgeving.
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5.

ACTIVITEITEN

OPGELET: ik vul deze sectie in gebaseerd op 1 of 2 dagen in de omgeving, het kan zijn dat er andere mogelijkheden zijn maar we
deze niet hebben opgezocht. Ons doel was vooral de verschillende landen bezoeken en de omgeving daar verkennen.

Duitsland
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?

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…

Door de regen hebben we besloten om snel door te rijden naar Tsjechië, waardoor we niets anders dan een kleine wandeling
hebben gedaan in Duitsland.
Hoe beoordeel je de activiteiten die je hebt gedaan?
Leuke omgeving, heel wat reliëf tijdens de wandeling.

ANDERE ACTIVITEITEN

Waardering:



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

Kampvuur op de camping.

Hoe beoordeel je deze activiteiten?
Campinghouder had hout voor vuurschalen voorzien.
Tips rond activiteiten?
De camping ligt redelijk afgelegen waardoor het noodzakelijk is om je met een auto ter verplaatsen om activiteiten te doen.

WEER EN KLIMAAT

Waardering:
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Hoe was het weer tijdens je kampperiode?

Regenachtig

Welke invloed had het weer op je kamp?

Wegens de aanhoudende regen zijn we sneller vertrokken.

Tsjechië
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?

Gratis

15 euro
1 dag op
voorhand
reserveren

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…

Zwemmen in de rivier – gratis
Hoe beoordeel je de activiteiten die je hebt gedaan?
De camping ligt vlak naast de rivier waardoor deze zeer goed bereikbaar is. Je kan zelfs vissen als je wil. Vissersmateriaal moet je zelf
voorzien.

ANDERE ACTIVITEITEN

Waardering:



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

WK voetbal gekeken in een kantine van de lokale bevolking en kampvuur

Hoe beoordeel je deze activiteiten?
Iedereen was er heel vriendelijk. Hout voor het kampvuur moesten wel zelf sprokkelen, kampvuurplaats was voorzien.
Tips rond activiteiten?

Kayak te huren op de camping zelf en een dag op voorhand reserveren. Camping ligt in een afgelegen
gebied dus zijn er veel wandelmogelijkheden. Ook is er een dierentuin in de buurt.
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WEER EN KLIMAAT

Waardering:



Hoe was het weer tijdens je kampperiode?

Zonnig

Welke invloed had het weer op je kamp?

Door het goede weer hebben we veel kunnen rusten aan het meer.

Oostenrijk (Wenen)
In Wenen deden we een stadsbezoek. Het centrum was goed bereikbaar met het openbaarvervoer. De grote
winkelstraat was zeer druk. Lokale bevolking is zeer behulpzaam en zijn bereid om tips te geven over
bezienswaardigheden en horeca. Omdat we er maar 1 dag bleven en veel bezienswaardigheden buiten het centrum
liggen, hebben we er niet zoveel bezocht. Openbaarvervoer was redelijk duur 2,40 euro voor een enkele rit met de
metro.

Slowakije (Bratislava)
Stadsbezoek op doortocht. We waren hier aanwezig om 9u30, toen begon de stad te ontwaken. Het is beter dat je iets
later gaat. Wandeling naar het kasteel op de berg was de moeite. De tuinen van het kasteel kan je gratis bezoeken, voor
het kasteel zelf moest je betalen. Op een dag kan je door het hele stadscentrum kuieren en heb je alles gezien. Heel wat
verschillende hippe bars waar je homemade limonade en gebakjes kan kopen. Weinig multinationals aanwezig eerder
veel kleine winkeltjes.

Hongarije
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?

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 een bezoek gebracht aan het Balaton meer met verschillende stranden. Hiervoor moesten we betalen; de toegang tot
het strand kostte 2 euro per persoon. De toegangsprijs is afhankelijk van strand tot strand aan het meer. Op de stranden zijn
toiletten en eetmogelijkheden. Als je op de glijbaan wil, moet je extra betalen. Er zijn ook verschillende opblaasbare banden,
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matrassen,… te koop aan relatief hoge prijzen ( 12 euro voor een band).
Hoe beoordeel je de activiteiten die je hebt gedaan?
Hoewel het strand zeer toeristisch is, is er genoeg ruimte om op je gemak te genieten

WEER EN KLIMAAT

Waardering:



Hoe was het weer tijdens je kampperiode?

Zonnig, tot 42°C aan het Balaton meer.

Welke invloed had het weer op je kamp?

Het zorgde voor een prettig verblijf aan het meer

Kroatië
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?

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…

Bezoek aan de Plitvice-meren. Natuurpark waar de inkom afhankelijk van student (20 euro) en niet-studenten (25 euro). Eens dat je
in het park bent, kan je gebruik maken van bootjes en treintjes. In het park zijn er wandelroutes aangeduid. Overnachten is mogelijk
in het hotel van het park. Omdat het meer beschermd is, mag je hier niet in zwemmen. ’S Avonds zijn we ook nog gaan zwemmen in
de zee dat aan ons huisje lag. In de zee waren lichtgevende algen. Als je deze aanraakte lichtte deze op.
Hoe beoordeel je de activiteiten die je hebt gedaan?
Het natuurpark is zeer mooi en de wandelpaden zijn zeer goed onderhouden. Omdat het zo groot is, heb je niet zoveel last van
andere toeristen. Op 3 plaatsen zijn er toiletten en eetstanden voorzien, waardoor je zelf niets moet voorzien. Het is er super
proper!

ANDERE ACTIVITEITEN

Waardering:



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

Stadsbezoek van het stadje met kleine winkels waarin we verbleven.
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Hoe beoordeel je deze activiteiten?
Vriendelijke mensen
Tips rond activiteiten?

De uitbaatster van ons huisje woonde naast ons, waardoor we steeds mochten en konden aankloppen voor
tips en andere vragen.

WEER EN KLIMAAT
Hoe was het weer tijdens je kampperiode?

Warm en droog

Welke invloed had het weer op je kamp?

Aangenaam wandelweer

Waardering:



Waardering:



Slovenië
SPORT EN AVONTUUR
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?

55 euro per
persoon

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…

Twee keer verschillende meren (Bohinj & Bled) bezocht. Wandeling rond het meer was intensief door de reliëfverschillen.
Hoe beoordeel je de activiteiten die je hebt gedaan?
Kayak was overdreven duur. Dit komt omdat het water zeer wild was waardoor er een begeleider mee moest. Bij het meer van Bled
moest je niet op de aangelegde stranden blijven, maar kon je gemakkelijk tussen de struiken door een rustig plaatsje vinden. Bij het
meer van Bohinj kon je een Kayak huren voor op het meer voor maar 15 euro.

ANDERE ACTIVITEITEN

Waardering:



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

Bezoek van het dorp waar we in verbleven
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Hoe beoordeel je deze activiteiten?
Gezellig dorp van 1 straat lang. Verschillende ambachten aanwezig in het dorp.
Tips rond activiteiten?

De uitbater van de tipi had verschillende flyers van activiteiten. Je kan hem ook op voorhand contacteren
voor tips. Ook online vind je veel tips terug (Tripadvisor).

WEER EN KLIMAAT

Waardering:



Hoe was het weer tijdens je kampperiode?

Zonnig en warm weer

Welke invloed had het weer op je kamp?

Aangenaam om te wandelen in de bossen en te wandelen aan het meer.

6.

How to roadtrip

Aangezien we een apart soort reisje gemaakt hebben zijn er nog punten die ik graag wil meegeven buiten de standaard
vragen om:
-

-

-

-

-

-

Het eten koud houden de eerste paar dagen bleek een ramp. Gezien de grote hitte op dat moment bleek onze
koelbox het niet te trekken in de auto en ook niet op de campings zelf. Wat ik zeker zou doen nu ik dat weet is
een frigobox aanschaffen die kan aangesloten worden op de stroom in de wagen en eventueel met een batterij
voor op de camping. Door deze problemen hebben we veel meer geld uitgegeven aan eten aangezien we vaak
wat weg hebben moeten gooien.
Heel wat verschillende landen wil zeggen ook heel wat verschillende culturen. Zo blijken supermarkten niet op
de gekende tijdstippen open, heeft niet elk dorpje een bankautomaat in de buurt en zijn zelfs restaurantjes niet
altijd makkelijk te vinden. Dit zijn vragen die je jezelf op voorhand stelt wanneer je op 1 plek verblijft maar wij
dachten “we zullen wel een winkel tegenkomen”. Zo heeft het iets vaker dan gewenst geleid tot het bezoeken
van een burgerking langs de snelweg. Dit had natuurlijk weer vermeden kunnen worden door het hebben van
een goede frigobox.
Let op met alle vignetten! Elk land heeft zijn eigen manier van tol heffen en dit zoek je best op voorhand op.
Heb je een vignet gekocht? Plak het dan meteen op je ruit! Uiteindelijk geeft je per auto toch bijna 100 euro uit
aan tol, hou hier rekening mee.
Wegens het vele rijden tussen de verschillende slaapplaatsen neem je best een extra bestuurder mee. Zo kan je
de rijtijd verminderen en kan je ook genieten van de avonden. Omdat we vaak vroeg in de ochtend opstonden
lagen de bestuurders ook vroeg in bed.
Let bij het plannen van uitstapjes ook op de afstand tot de slaapplaats. Als je een week ergens verblijft kan je
makkelijk eens naar een uitstap op 200 km maar als je heel de tijd onderweg bent neem je best iets op je route.
Wij hebben onze verblijfplaatsen dan ook afgestemd op de uitstappen die we wilden doen.
Zorg er ook voor dat de GPS in de verschillende auto’s dezelfde versies geüpload hebben. Zo zijn er in Hongarije
bijvoorbeeld heel wat nieuwe snelwegen die op de oudere GPS versies niet staan. Je bespaart jezelf makkelijk
200 km als je op waze kan rijden (let wel op met 4G verbruik, best even inladen en erna zonder internet verder
rijden).
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-

Ik kan deze soort reis aan iedereen aanraden! We zijn door verschillende landschappen gereden, hebben heel
wat culturen leren kennen en hebben de mooie natuur van 7 landen mogen ontdekken in 10 dagen.
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VRIJ VERSLAG  kampbundel die de leden op
voorhand mee kregen
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!

Voertuigen
Type
- 1 x Citroën Berlingo
- 1 x Citroën C4 Business

Verzekering
- Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.)
- Eigen schade (E.S.)
- Bijstandsverzekering Europ Assistence

Waar gaan we naartoe?
Duitsland
Aankomstdatum en uur Donderdag 5 juli
Vertrekdatum en uur Vrijdag 6 juli
Aantal nachten 1
Adres Rehmühle 1 75323 Bad Wildbad Duitsland
Aanspreekpunt receptie +49 (0) 7055 1320
Geboekt via Site zelf
Kost totaal 65 EUR
Dokter Oliver Rommel
Bätznerstraße 96-98, 75323 Bad Wildbad, Duitsland
+49 7081 1710
Apotheker Uhlandpl. 1, 75323 Bad Wildbad, Duitsland

Tsjechië
Aankomstdatum en uur vrijdag 6 juli na 15:00
Vertrekdatum en uur zondag 8 juli flexibel
Aantal nachten 2
Adres Camping Na Staré Papírně
Dobronice 51
391 65 Dobronice u Bechyně
Czech Republic
Aanspreekpunt Harry & Hetti: 00420 381 210 761
00420 607 153 840
Geboekt via info@nastarepapirne.com
Kost totaal 105,00 €
Munteenheid CZK (Tsjechische kroon)
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Wenen
Aankomstdatum en uur zondag 8 juli 15:00-00:00
Vertrekdatum en uur maandag 9 juli 06:00-11:00
Aantal nachten 1
Adres Gaudenzdorfer Gürtel 41
12 Meidling
Wenen 1120
Aanspreekpunt Receptie: +4318921516
Geboekt via Booking.com
Kost totaal 90 EUR
Dokter Steinbauergasse 15/11-13, 1120 Wien, Oostenrijk
Apotheker Schönbrunner Str. 259, 1120 Wien-Meidling,

Hongarije
Aankomstdatum en uur maandag 9 juli flexibel
Vertrekdatum en uur woensdag 11 juli flexibel
Aantal nachten 2
Adres Söjtör, Béke utca 4 Családi ház
Söjtör, Zala (district) 8897
Hongarije
Aanspreekpunt Jeno: +36 70 419 5204
Geboekt via Airbnb
Kost totaal 119,80 EUR
Munteenheid HUF (Hongaarse Forint)
Dokter Zalaegerszeg, Landorhegyi út 4, 8900 Hongarije
Ziekenhuis Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1, 8900 Hongarije

Kroatië
Aankomstdatum en uur woensdag 11 juli 14:00-20:00
Vertrekdatum en uur vrijdag 13 juli 11:00
Aantal nachten 2
Adres Ulica Antuna Mažuranića 56
Novi Vinodolski, Primorsko-goranska županija
51250 Kroatië
Aanspreekpunt Sladana: +385 97 793 6776 +385 97 792 3457
Geboekt via Airbnb
Kost totaal 201,59 EUR
Munteenheid HRK (Kuna)
Dokter Ul. dr. Ivana Kostrenčića 10, 51260, Crikvenica,
Kroatië
Apotheker Ul. Braće Brozičević 10, 51260, Crikvenica,
Kroatië

Slovenië
Aankomstdatum en uur Vrijdag 13 juli 14:00-23:00
Vertrekdatum en uur Zondag 15 juli 11:00
Aantal nachten 2
Adres Cesta svobode 29
Radovljica, Radovljica 4240
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Slovenië
Aanspreekpunt Tomas: +386 70 131 757
Geboekt via Airbnb
Kost totaal 265,69 EU
Dokter Prešernova ulica 6, 4240 Radovljica, Slovenië
Apotheker St. Jakob im Rosental 228, 9184 St. Jakob im
Rosental, Oostenrijk

Traject
5 juli Tienen -> Duitsland: 503 km - 4u39min.
6 juli Duitsland -> Tsjechië: 434 km - 4u04min.
8 juli Tsjechië -> Oostenrijk: 425 km - 4u07min.
9 juli Oostenrijk -> Bratislava: 82 km - 0u55min.
9 juli Bratislava -> Hongarije: 233 km - 2u33min.
11 juli Hongarije -> Kroatië: 322 km - 3u28min.
13 juli Kroatië -> Slovenië: 206 km - 2u39min.
15 juli Slovenië -> Tienen: 1110 km - 10u42min.
Totaal: 3202 km + mogelijke extra uitstappen ter plaatsen (in totaal een 4000 tal km)

Mogelijke Activiteiten + mogelijk schema
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Duitsland - Zwarte woud camping Fautsburg
Baum Wipfel Pfad
http://www.baumwipfelpfad-schwarzwald.de/schwarzwald/
Adres: Peter-Liebig-Weg 16 – Sommerberg, 75323 Bad Wildbad
Prijzen: Volwassenen: €10 - Studenten: €9
Mountainbike huren
Adres: Peter-Liebig-Weg 10, 75323 Bad Wildbad
Wildpark Pforzheim - Dierentuin
Adres: Eutinger Straße 4, 75175 Pforzheim

Mummelsee meer
De Mummelsee is een meer in het Zwarte Woud, in de gemeente Seebach. Het
bevindt zich in een keteldal op 1.036 meter boven NN, heeft een oppervlakte van 3,7
hectare, een omtrek van 800 meter en een maximale diepte van 17 meter. De
dichtstbijzijnde stad is Achern. Daar het meer langs de Schwarszwaldhochstraße ligt,
is het een van de meest bezochte meren in Baden-Württemberg.
Het is in het westen, noorden en oosten door steile, beboste berghellingen omzoomd.
Naar het westen stijgt de oever naar de Katzenkopf (1123 meter) en naar het noorden
naar de Hornisgrinde, die met 1164 meter de hoogste berg van het noordelijke Zwarte
Woud is. Alleen naar het zuiden is de oever (bijna) vlak, daar bevindt zich onder meer
een hotel.
Watervallen van Triberg
Reistijd: 1u40min.

Tsjechië
Dierentuin Tabor
Adres: Větrovy 10, 390 02 Tábor, Tsjechië
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Český Krumlov
Het middeleeuwse stadje Český Krumlov is een grote toeristische trekpleister van
Tsjechië. Al sinds de 13e eeuw bestaat deze stad welke in lus van de rivier de Moldau
is gevestigd. De stad heeft veel historische hoogtepunten, waaronder het majestueuze
kasteel en burcht van de stad. Een aantal vertrekken van dit kasteel zijn toegankelijk
voor publiek. Vooral het theater is zeker zo goed als zeker nog helemaal in tact. Al
lopend door de smalle straatjes kom je vanzelf de andere bezienswaardigheden
tegen. Zo vind je er de St. Vitus kerk, een regionaal museum, museum van de
marteling aan het dorpsplein en de Eggenberg Brouwerij. Wie iets meer avontuur
zoekt, moet zeker een bezoekje brengen aan de grafiet mijnen welke vroeger veel
werk verschaften.
Reistijd: 1u20min.
https://www.steden.net/tsjechie/cesky-krumlov/
Nationaal park Šumava
Reistijd: 1u32min.

Oostenrijk - Wenen - Stadsbezoek
Schloss Schönbrunn
Historisch centrum
Belvedere Palace Museum
Keizerlijk paleis van Hofburg
Kathedraal van St. Stephen's (Stephansdom)
State Hall of the Austrian National Library

Slowakije - Bratisalava - Stadsbezoek
Historisch centrum
Slavin
Kasteel van Devin
Adres: Muranska ulica, Bratislava 841 10, Slowakije
Prijzen: €2 pp voor de Ruïne

Hongarije
Balatonmeer

Kroatië
Plitvice meren - Reistijd: 1u.
https://misstourist.com/8-things-you-should-know-about-plitvice-lakes-croatia/
Plitvice is an ensemble of 16 natural lakes. It is an UNESCO heritage site due to its
breathtaking views, its fauna and the unique turquoise waters.
Plitvička Jezera is located in the middle of the country and is about 130 km from the
capital, Zagreb. It is great, as it makes it easy to visit in a day trip from Zagreb and
from Split.
They have different packages depending on how many days you want to stay, the
season and your age. The most expensive ticket for an adult during the high season
for 1 day is 250 HRK (~34 EUR). In order to save on tickets, you can go after August
(off season), or get a 2-days ticket. Don’t forget to take your student ID if you are a
student (your entrance is 160 HRK or 22 EUR in this case).
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If you want to discover this UNESCO World Heritage Site with an expert guide, it is
Seniorreis 2018 - Roadtrip G. Sika – B. Vink
about 100 EUR for a group up to 50 people (good deal!)
Note that all the transportation INSIDE the park is included in your ticket. There are
ferries and a small train that will take you from one side of the park to the other.

Slovenië
Kajakken op camping
Meer van Bled - Reistijd: 12min.
Het Meer van Bled (Sloveens Blejsko jezero) is een meer in de streek Gorenjska
tussen de Karawanken en de Julische Alpen in het noordwesten van Slovenië bij de
plaats Bled.
Het meer is 2120 m lang en 1380 m breed en heeft een maximale diepte van 30,6 m.
Er zou een warme bron in het meer zijn, wat echter niet belet dat het 's winters
dichtvriest.
In het meer ligt een eilandje met de Maria Hemelvaartskerk (Cerkev Marijinega
vnebovzetja) uit de 9de eeuw met fresco's en een gouden altaar. Ook bezienswaardig
is het kasteel van Bled.
Ten westen van het meer bevindt zich het Pokljuka plateau met de kloof Pokljuška
soteska van 2 km lang met een waterval.

Avondactiviteiten:
- Gezelschapsspelen
- Evaluatie (groep, moderators, reis, scoutsjaar,…)
- zonsondergang
- BBQ
- kampvuur

Praktisch
Kopies ID en rijbewijs
Gelieve een kopie van je identiteitskaart (iedereen) en rijbewijs (enkel Sika en
Vink) in de omslag bij je medische fiche te steken, en bij vertrek af te geven
aan Vink.

Medische fiche
Zoals voor elk kamp vragen we ook nu om een medische fiche in te vullen, in
de omslag te steken en af te geven bij vertrek aan Vink. Gelieve deze fiche
volledig en zorgvuldig in te vullen.

Officiële toelating van de ouders om naar het buitenland te gaan
Eén van de ouders moet langs de dienst burgerlijke stand gaan om een
formulier aan te vragen waarmee toestemming wordt gegeven aan de
moderators om hun zoon/dochter mee te nemen naar het buitenland.
Indien deze nog niet werd afgegeven door de Senior, gelieve dit dan zo snel
mogelijk in orde te brengen! Wacht hier niet mee, geen toelating = geen
vertrek! Seniors die al 18 jaar oud zijn op de dag van vertrek behoeven geen
toestemming van de ouders.
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Verzekeringen
FOS verzekering. Beknopte versie terug te vinden op www.dehinde.be, meer
info op www.fos.be

Rode map
Er gaat een rode map mee met daarin meer informatie over de activiteiten en
bezienswaardigheden, de boekhouding, de medische fiches, de volmachten
van de ouders, verzekeringspapieren, adressen van winkels in de buurt,
wandelroutes,...

Kampmelding aan FOS Open Scouting
De kampaanvraag werd ingediend en goedgekeurd door onze federatie.

Alles mee?
• 1 kleine sportzak per persoon, zonder aanhangsels. Overdrijf niet met
bagage want de laadruimte is beperkt! Geen koffers!
• 1 handbagage, rugzak dat je op uitstappen kan gebruiken.
• Brooddoos om mee te nemen op uitstappen
• herbruikbare drinkbus
• Slaapzak (liefst apart van je andere bagage)
• Slaapmatje (liefst apart van je andere bagage)
• Handdoeken
• Keukenhanddoek
• Stapschoenen
• Sportschoenen
• Regenjas
• Genoeg kleding voor 10 dagen (maar ook niet te veel)
• Zwemgerief
• Toiletgerief
• Zonnecrème
• Muggenmelk
• Identiteitskaart
• Geld (Euro’s + bankkaart die opengesteld is voor Europa)
• Europese ziekteverzekeringskaart (als je deze hebt)
• Kopie paspoort
• Perfect uniform
• Medische fiche
• Gsm + … ( op eigen risico!)
• Lunchpakket voor onderweg naar Duitsland (1ste dag)
• Leerlingenkaart (kan korting geven in musea,…)

Uit het lokaal:
• EHBO
• Wegenkaarten + Topografische kaart
• Compas
• Gezelschapspelen
• Fluovestjes
• Box draagbaar
• Films
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• Laptop
• Verlengkabel
• Frigobox
• Iglo tenten
• Rode map: toestemming ouders, contract huizen, contract auto’s,
activiteiten, kopie rijbewijs, kopie paspoort, medische fiche, info
ziekenhuis, dokter, apotheek, kampmelding, boekje,
verzekeringspapieren

Volg ons!
Er worden geen foto’s op sociale media gezet door Seniors, wel door de
moderators. Dit om misverstanden naar het thuisfront toe te voorkomen. Wij
zullen geregeld foto’s posten op de instagrampagina “ fos_goedeurope”. Deze pagina is nog steeds te
bekijken en hier kan je enkele van onze avonturen terugvinden.
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