WEGWIJZER vzw
KAMPVERSLAG

JINKAMP SCOUTS KORTEMARK

Bosnië-Herzegovina, Kroatië & Montenegro

rondreis ter plekke met telkens andere verblijfplaatsen
Montenegro (2 dagen)

-

Herceg Novi (Zelenika)

Bosnië-Herzegovina (9 dagen)

-

Trebinje – Sarajevo – Konjic – Boracko Jezero - Mostar – Kravice
watervallen - Neum

Kroatië (4 dagen)

-

Slano - Dubrovnik

Kampperiode:

Kortemark

1/07/2016 tot 15/07/2016

(jins )

Grootte van de groep: 12

(Dit was de eerste keer dat we er waren)

Leeftijd: 16 - 17 jaar
Aantal leden:
Aantal begeleiding:

10
2

Aantal koks/anderen:

/

Contactpersoon:
Melissa Pauwelyn
Pereboomstraat 8
melissapauwelyn@hotmail.com
0498609946

20/09/1994

Mogen andere reizigers met jou contact opnemen?
Te bereiken? Dag, uur…

□ ja

□ neen

Wie kunnen we eventueel nog contacteren?
Mede-leiding: Thijs Vermeersch
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1.

VOORBEREIDING EN PAPIERWERK

INFORMATIE
□ ja
(wie dan wel? De leiding van de jins organiseerden het volledige kamp)
Organiseerde je vereniging het grootste deel van het kamp zelf?

□ neen

Welke informatiebronnen gebruikte je bij de voorbereiding van het kamp?

□ Officiële websites
□ Internetfora
□ Wegwijzer Reisinfo vzw
□ Reisgidsen
□ Verslagen van de eigen jeugdgroep (vroeger kamp)

□ Verslagen van andere jeugdgroepen
□ Verslagen van vrienden en kennissen
□ Informatie van een reisagent
□ organisatie waarmee we samenwerkten (JEKA, JINT…)
□ andere

Welke reisgidsen, websites, organisaties…raad je aan andere jeugdgroepen aan?
Wij gingen op bezoek naar de reisbieb in Brugge en hebben daar heel wat informatie gevonden in andere kamp- en reisverslagen
over plaatsen die zeker de moeite waren om te bezoeken in Bosnië-Herzegovina. Op internet (en in de reisbieb) zijn we vooral op
zoek gegaan naar campings/verblijfplaatsen in Bosnië-Herzegovina, Kroatië en Montenegro. Het grootste deel van onze route
hebben we op die manier samengesteld. Veel reisgidsen over Bosnië-Herzegovina bestaan er niet.
Waarover vond je moeilijk informatie?
Over de bus- en treinuren. Bosnië-Herzegovina heeft slechts twee treinroutes (noord-zuid en oost-west). Informatie vinden op de
site is zeer moeilijk omdat er constant aan de website wordt gewerkt. Tijdens ons kamp wilden we graag eens de trein nemen, maar
door werken aan de sporen was dit niet mogelijk. Ook dit was niet vermeld op hun website (de uren worden nog steeds
weergegeven alhoewel de treinen al niet meer rijden sinds oktober 2015). Ook het vinden van busuren was niet gemakkelijk. Er zijn
heel wat verschillende busmaatschappijen in deze landen. Enkel op algemene websites vind je informatie, maar ook die klopt niet
met de werkelijke uren.

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?
Wij hebben als leiding deelgenomen aan het buitenlands kampcafé in Gent en vonden dit zeer interessant. Het was voor ons een
ideale start van onze kampvoorbereiding. Ook in de reisbieb in Brugge is er veel informatie te vinden. In onze scoutsgroep is nog
nooit eerder een groep naar deze landen getrokken dus was het voor ons wel nodig om veel informatie op te zoeken.

PAPIERWERK
Welke documenten had je nodig om erheen te reizen?
identiteitskaart en ouderlijke toestemming
Wat moest je hiervoor doen?
Alle deelnemers moesten hun identiteitskaart meenemen (logisch als je met het vliegtuig reist).
Ze werden ook verplicht (door de leiding) om hiervan een kopie te maken die de leiding bijhield. Omdat onze leden minderjarig zijn,
moesten ze een formulier voor ouderlijke toestemming laten invullen door de gemeente. Ook deze papieren (origineel of kopie)
hield de leiding bij.
Welke kosten kwamen hierbij kijken?
Geen extra kosten
Heb je nog tips voor andere jeugdgroepen qua papierwerk?
Let er steeds op dat de identiteitskaart nog zeker 3 maanden geldig is na terugkomst. Dit is verplicht wanneer je met het vliegtuig
reist. Een kopie is zeker ook altijd handig (afgeven bij camping of bij verlies van origineel document)
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VERZEKERING
Welke (bijkomende) verzekeringen had je voor deze reis?

Verzekering van Scouts & Gidsen Vlaanderen (ieder lid is verzekerd)

□ we namen geen extra verzekering
Had je tijdens je reis te maken met ziekte, ongeval, diefstal,... en hoe verliep de afhandeling (mutualiteit, verzekering...)?
Een lid van onze groep heeft in Sarajevo (hoofdstad Bosnië-Herzegovina) haar portefeuille verloren en niet meer teruggevonden.
Hierin zat haar identiteitskaart, geld en enkele andere documenten. Haar identiteitskaart was het belangrijkste aangezien je dit
zeker nodig hebt om de grens over te steken (naar Kroatië) en het vliegtuig terug naar België te nemen. Een halfuur na het verlies
van haar identiteitskaart zijn we naar de politie gegaan, maar zij konden ons niet verder helpen om een verslag op te maken door
hun gebrekkige kennis van het Engels. Ze verwezen ons door naar de ambassade. Gelukkig was de ambassade in het centrum van
Sarajevo gelegen op wandelafstand van het hostel en politiekantoor. Omdat het al 20u was, konden zij ons niet verder helpen. De
volgende ochtend zijn we dan meteen terug gegaan naar de ambassade waar we enkele documenten moesten invullen en met een
vertaler naar het politiekantoor trokken. Die dag konden ze ons niet meer verder helpen. (het was een feestdag, we hadden een
pasfoto nodig maar alles was gesloten). We hebben met de volledige groep onze reis verder gezet naar Konjic. De volgende ochtend
zijn we (leiding + lid) teruggereisd naar Sarajevo om een pasfoto te gaan nemen en alle vervangdocumenten te gaan ophalen. In één
dag en een voormiddag was dit volledige voorval achter de rug en konden we ons kamp verder zetten. Ze hebben op de ambassade
zeer snel gehandeld om alles op een zo kort mogelijke tijd klaar te spelen!
Welke maatregelen namen jullie zelf qua EHBO/veiligheid? Wij hebben een EHBO-kistje mee op kamp waarin alle basisproducten
inzitten.
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GELDZAKEN
KOSTPRIJS VAN HET KAMP

Waardering:

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

± € 400

Deelname-/inschrijvingsgeld per persoon:

€ 250



Deden jullie speciale acties, fondsenwerving , sponsering… om geld in te zamelen voor de reis?
Met onze groep hebben we verschillende financiële acties gedaan om geld in te zamelen: kerstmarkt, scoutsbar, verkoop valentijns
ontbijtpakketten, pannenkoekenverkoop, toiletten op onze scoutsfuif…

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?
Zowel in Bosnië-Herzegovina als in Kroatië gebruiken ze geen euro. We hebben ter plaatse geld afgehaald met een gewone
bankkaart en nooit problemen gehad. In de supermarkten betaalden we zoveel mogelijk met onze bankkaart. Enkel bussen, eten in
kleine winkeltjes, campings… werden cash betaald.

Tips rond geld en betalen?
Betaal zo veel mogelijk met de bankkaart. Zo kan je gemakkelijk op je rekening opvolgen hoeveel een bepaalde aankoop koste in
euro.

Algemene prijspeil in het land

Spotgoedkoop  Goedkoop

Normaal

Duur

Wat was er abnormaal duur?

Dubrovnik is heel duur (zowel camping als eten), Kroatië was sowieso al
duurder dan Bosnië en Montenegro

Wat was er abnormaal goedkoop?

Bosnië-Herzegovina is over het algemeen een goedkoop land en alles valt er
goed mee van prijs. Ideaal voor een jinkamp.

Wat was er niet te vinden qua product of dienst? Campingaz (wij kochten nieuwe gasstelletjes voor prikkers ter plaatsen)
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2.

TRANSPORT

TRANSPORT NAAR BESTEMMING

Waardering:



De leden gingen met het vliegtuig (en per trein )
We werkten met deze transportmaatschappij(en):

NMBS naar Brussel-Nat-Luchthaven
Croatia Airlines (wij vlogen naar Dubrovnik)

Contactgegevens:

telefoon, website, adres

KOSTPRIJS TRANSPORT NAAR BESTEMMING:




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

€ 2214,44 (trein + vliegtuig)
€ 184,54
Nationaal transport (trein) wordt terugbetaald door gemeente, dus
eigenlijk maar €173,02 per persoon

Ervaringen transport naar de bestemming
Onze vliegtuigtickets waren eerder duur in vergelijking met vorige jaren. Wij waren ook met een grote groep wat de kostprijs de
lucht in duwde. Vroeg boeken is de boodschap! Online boeken is ook goedkoper dan boeken via een reisbureau.

TRANSPORT TER PLAATSE

Waardering:



We verplaatsen ons ter plekke met de bus , te voet en met een of meer minibusjes
We werken met deze transportmaatschappijen:






Suntransfers (privévervoer)
o Suntransfers.com
(Doet enkel vervoer van en naar luchthavens)

Balkan Ekspres (bus Trebinje – Sarajevo)
Lokale busmaatschappijen
/

KOSTPRIJS ALLE TRANSPORT TER PLAATSE:




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

€ ongeveer 850
€ ongeveer 71
/

Tips i.v.m. transport ter plaatse?
Wij hebben zeer veel met de bus gereisd omdat we op die manier een groot deel van het land zagen. De steden liggen ver uit
elkaar en kunnen enkel bereikt worden per bus of privévervoer. Bij transport met de bus vragen de chauffeurs een opleg voor
de bagage. Meestal was dat 1 KM (ongeveer €0,5 per trekrugzak)
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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.

Autokamp Zelenika (Herceg Novi)

http://buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/autokamp-zelenika_montenegro

Hostel Scandic (Sarajevo)

http://buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/hostel-scandic_bosnie-herzegovina

Eko Selo (Boracko Jezero)

http://buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/eko-selo-boracko-jezero_bosnie-herzegovi

Hostel Don Mostar

http://buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/hostel-don-mostar_bosnie-herzegovina

Autokamp MIR (Neum)

http://buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/autokamp-mir_bosnie-herzegovina

Autokamp Polje (Slano)

http://buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/autokamp-polje_kroatie

Camping Solitudo (Dubrovnik)

http://buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/camping-solitudo_kroatie

Tips rond kampplaatsen?

Reserveren is niet nodig. Wildkamperen is toegelaten in Bosnië-Herzegovina

4.

COMMUNICATIE

INTERNET EN GSM

Waardering:



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

Maak je keuze
□ ja
□ neen (de wifi is meestal wel in orde)
□ ja
□ neen (niet op iedere camping)
□ ja
□ neen (duur)

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 (niet van toepassing)

Waardering:

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

Engels

Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?

De lokale bevolking is zeer vriendelijk!
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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?

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…

Wij hebben geen speciale activiteiten gedaan
Hoe beoordeel je de activiteiten die je hebt gedaan?
/

ANDERE ACTIVITEITEN

Waardering:



Waardering:



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

Stadsbezoek in Sarajevo

Hoe beoordeel je deze activiteiten?
Sarajevo is een mooie stad die je in 1 dag gezien kan hebben
Tips rond activiteiten?
Vul hier je tips in rond activiteiten: waar zoeken, hoe reserveren, andere tips…

WEER EN KLIMAAT
Hoe was het weer tijdens je kampperiode?

Super! Mooi meer met temperaturen van ongeveer 30 graden, 1 dag
regenweer

Welke invloed had het weer op je kamp?

Dit maakt het wel lastig om grote afstanden te wandelen
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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!

Info kamp omgeving
Drie landen
Tijdens onze 15-daagse rondreis bezoeken we drie landen: Kroatië, Montenegro en Bosnië-Herzegovina.
Kroatië is een Zuid-Europees land, begrensd door Slovenië en Hongarije in het noorden, Bosnië-Herzegovina en
Montenegro in het Zuiden en Servië in het oosten. In het westen ligt de Adriatische zee. Wij bezoeken voornamelijk het
gebied rond Dubrovnik, provincie Dubrovnik-Neretva (zuiden van Kroatië). De munteenheid in Kroatië is Kuna (1 euro =
7,5 kuna).
Vanuit Kroatië reizen we de eerste avond door naar Montenegro, waar we overnachten in Herceg Novi (stadje aan de
kustlijn en rand van het land). In Montenegro kunnen we betalen met de euro.
De tweede dag zullen we doorreizen naar Bosnië-Herzegovina waar we de meeste dagen van het kamp doorbrengen.
We reizen voornamelijk door het zuiden en westen van het land. Het verste punt dat we willen bereiken is de
hoofdstad, Sarajevo. Van daar keren we meer noordelijk terug naar de kustlijn van Kroatië. Het zwarte kader duidt het
gebied aan die wij willen bezoeken. In Bosnië-Herzegovina is de munteenheid de Bosnische Mark (1 euro = 1,95 BAM)

Landschap Bosnië-Herzegovina
Het grootste deel van het land is heuvelachtig en op veel plekken zelfs bergachtig. Het grensgebied met Kroatië wordt
gevormd door de Dinarische Alpen. Deze rotsformaties worden gekenmerkt door grotten en rivieren.
De Popovo Poljes dicht bij de stad Trebinje zijn hoogvlaktes met onderlaatbare bodems en veel meren tussen steile
bergwanden.

Dinarische Alpen
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Nuttige telefoonnummers
Kroatië en Montenegro
Politie: 92

Brandweer: 93 Ziekenwagen: 94

Bosnië-Herzegovina
Politie: 122

Brandweer: 123

Ziekenwagen: 124

Kampplanning
Datum

Overnachting

Start

Stop

Hoe?

Vrijdag
1 juli
Zaterdag
2 juli
Zondag
3 juli
Maandag
4 juli
Dinsdag
5 juli
Woensdag
6 juli
Donderdag
7 juli
Vrijdag
8 juli

Camping Zelenika

Luchthaven Dubrovnik

Zelenika

Privé-vervoer

Camping Zelenika

Rustdag in Zelenika

Wildkamperen

Zelenika

Trebinje

Bus

Hostel Scandic

Trebinje

Sarajevo

Bus

Wildkamperen

Sarajevo

Konjic

Eko Selo

Konjic

Boracko Lake

Trein
Te voet
Te voet

Eko Selo

Rustdag bij Boracko Lake

Hostel Don Mostar

Boracko Lake

Mostar

Zaterdag
9 juli
Zondag
10 juli
Maandag
11 juli
Dinsdag
12 juli
Woensdag
13 juli
Donderdag
14 juli
Vrijdag
15 juli

Wildkamperen bij
watervallen
Autokamp MIR

Mostar

Kravice
watervallen
Neum

Autocamp MIR

Rustdag in Neum

Camping Polje

Neum

Camping Polje

Rustdag in Slano

Camping Solitudo

KAMP69

Kravice watervallen

Privé-vervoer
Te voet
Bus

Bus
Trein
Trein

Slano

Bus

Slano

Dubrovnik

Dubrovnik

Luchthaven
Dubrovnik

Bus
Te voet
Bus
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