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INTRO 
 

Het verhaal begint in het jaar 1320, op een zonovergoten zondag werden twee jongens geboren. 
Door een tragisch ongeluk moest hun vader, de welbekende Kapitein Volbaard, al snel alleen voor 
hen zorgen. Vele jaren zijn verstreken en de jongens zijn nu twee mannen, twee totaal verschillende 
karakters met een uiteenlopende haargroei. Want de ene groeide een fantastische, ongelofeloze, 
volle rosse baard. De ander, niets… 

Op 13 februari 1340 ligt vader Kapitein Volbaard op zijn sterfbed. Hij geeft zijn zonen, Kapitein 
Rosbaard en Kapitein Kaalbaard, een schatkaart met de woorden: ‘Deze schat heb ik zelf nooit 
kunnen vinden, ik vertrouw op jullie om deze schat te zoeken’. Nog geen minuten nadat vader zijn 
laatste adem blies, brak er een hevige ruzie uit tussen de broers. Hoewel Kapitein Rosbaard graag 
wilde samenwerken met zijn broer, had Kapitein Kaalbaard enkel oog voor zichzelf. Hij had zowaar 
geen baard gekregen en dus vond hij dit niet meer dan eerlijk. 

In hun ruzie scheurt de kaart in twee. Drama alom! Kapitein Kaalbaard exclameert dat, als hij de 
kaart niet krijgt, niemand hem krijgt dus vlucht hij met zijn helft van de kaart het huis uit. Tot op de 
dag van vandaag weet Kapitein Rosbaard niet waar zijn broer is. Met zijn schip, de legendarische 
“Farreri”, trekt hij er op uit. Hij besluit een bende bij elkaar te sprokkelen om met hem op zoek te 
gaan naar zijn broer en dus ook de andere helft van de kaart.  

Ben jij opgewassen voor zo’n spectaculair, ongelofeloos avontuur? Wil jij deel uit maken van deze 
olijke bemanning? Kom dan tot Ertvelde, de woonplaats van Kapitein Rosbaard, om je aan te melden! 
Wie weet word jij wel een echte legende van de zee! 
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KAMPDATA 
Schip Ahoy!  

Kapitein Rosbaard hijst de zeilen en laat de wind er doorwaaien op 14 juli 2022 om 14u. Hopelijk zal 
hij 10 dagen later (23 juli 2022) zijn anker weer neergooien op het kampterrein.  

Dit jaar is het weer met een groot openingsfeest om het vertrek van het trotse schip van Kapitein 
Rosbaard, de Farreri, te vieren. Daarom vragen we om uw kleine piraat/piraten zelf naar het 
kampterrein te voeren. Zo kan u als enthousiaste ouder/opvoeder ons fantastisch kampterrein zelf 
bewonderen en eigenhandig zien waar uw kleine matroos deze tien fantastische dagen doorbrengt. 

Van 1 tot en met 7 juli 2022 hebben jullie de kans om de nodige bagage in het ruim te zwieren mits 
verwittiging aan de leiding van uw zoon. Het ruim bevindt zich op de Chiro. 

Voor meer informatie kan je steeds terecht op onze facebookpagina of de website. Hier staan ook de 
telefoonnummers van de leidende bemanning.  

Indien jullie als ouder/opvoeder nog vragen hebben dan is het mogelijk om een huisbezoek te 
plannen met de leiding van uw kleine kapitein. Nogmaals, de telefoonnummers staan op de site.  

 

Concreet: 
Levering bagage voor de camion: 1 tot en met 7 juli   

Start kamp: 14 juli om 14u 

Einde kamp: 23 juli om 14u 

Kerels en Aspi’s gaan met de fiets op kamp en vertrekken 13 juli. Uur van vertrek wordt tijdig 
meegedeeld. 
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SPEELCLUB: 

 
S.o.s boodschap in een fles! Kapitein Rosbaard vertrekt op een spetterend avontuur en zoekt nog 
bemanning. Eén van de gezochte kandidaten is een co-kapitein die veel durft en het zonnetje aan 
boord kan zijn. Nu kennen Bolle en Zorro toevallig een aantal stoere binken die aan deze beschrijving 
voldoen: De Speelclub natuurlijk! Voel jij je geroepen om samen met ons 10 dagen lang een stevige 
tocht te varen? Kom dan zeker mee op kamp en vergeet je de eerste dag niet te verkleden als stoere 
kapitein! 

 

Moesten mama's en papa's nog vragen 
hebben kunnen ze altijd aan de leiding (Toon 
Engels en Arne Van Kerkhoven) vragen om 
langs te komen voor een beetje uitleg!  

 

Tot op kamp bazekes! 
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RIBBELS: 

 

Ahoy jonge knapen!  

Dit jaar gaan we samen de zeven zeeën onveilig maken! Maar een piratenschip kan natuurlijk niet 
functioneren zonder de hulp van de hardst werkende bemanningsleden, de matrozen. Dus trek jullie 
uniform maar aan en zorg er mee voor dat ons avontuur op een goede manier verloopt!  

Smeer jullie spierballen al maar in en wij zien jullie graag in Ertvelde weer. 
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RAKKERS: 
 

 

Beste Rakkertjes,  

Ook dit jaar gaan we weer gezellig op kamp! Deze keer gaat de reis naar Ertvelde, de woonplaats van 
Kapitein Rosbaard. Waar zijn broer, Kapitein Kaalbaard, uithangt kunnen we jullie nog niet vertellen. 
We beloven dat, van zodra jullie als echte piraten verschijnen op het kampterrein, we enkele tips 
zullen geven over zijn locatie. Kapitein Kaalbaard had tegen ons gezegd dat als hij ooit hulp nodig had 
we enkele stoere piraten moesten contacteren voor aan te sluiten bij zijn crew, dus zorg ervoor dat 
jullie klaarstaan om mee te varen met Kapitein Kaalbaard! Hopelijk hebben jullie er veel zin in want 
wij kijken er al een heel jaar naar uit!  

Trek je stoerste piratenkledij aan en vaar naar de kampplaats! 

Hopelijk tot binnenkort, AAARRRR! 

 

Louic, Thiele en Ben 
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TOPPERS: 
 

Beste toppertjes, 

 

De tijd is weer gekomen om onze zak te pakken en er samen met Kapitein Rosbaard op uit te varen 
naar het verre Ertevelde! De reis van jullie leven staat voor de deur en dat is niet zonder gevaar. De 
wilde en woeste zeeën zijn gevuld met allerlei soorten monsters die onze tocht niet zullen 
vergemakkelijken. Kom dus vermomd als zeemonster zodat we met zen allen onopgemerkt onze 
queeste naar de schat kunnen volbrengen!  

 

Schip ahoi en tot snel! 
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KERELS: 
 

 

Ahoy beste kerelmeerminnen 

De snode, egoïstische Kapitein Kaalbaard is weggelopen met het tweede deel van de kaart. Als 

zeemeerminnen zijn wij misschien niet de sterksten onder de mensen waar het zeewater door de 

aderen stroomt, toch zullen we al onze krachten en charmes gebruiken om de rest van de bemanning 

te plezieren. Omdat een deel van het volk ons nog onderschat, zullen wij ons eigen vervoer richting 

Kapitein Rosbaard verzorgen. Wax uw lijf zo glad als een olijf, dat ge zult scheuren door de zee! 

Scherp uw vin zodat bij elke slag die ge zult doen, een tsunami aan de oppervlakte ontstaat! Voor de 

minder scherpe potloden uit de doos: Jullie worden als zeemeerminnen in de baaien van Ertvelde 

verwacht"#$% 

Arrrr! 

PS: Datum van vertrek richting de baaien is 13 juli, het uur wordt door de leiding nog medegedeeld. 
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ASPI’S: 
Er waren eens…  

Zeven kleine Aspi’s die gingen naar de zee. ’t Is goed zij hun leider, maar ik ga niet mee. Ik blijf liever 
op het droge, warme land want in de zee daar zitten haaien en op het strand ligt te veel zand. Met 
die wijze leuze vertrekken de mannen – die nog ietwat nat achter de oren zijn – op avontuur. 
Eindbestemming: Viktortuga, waar de manne de gaas doen branne, de klinke reparere en de 
zeemeerminne ambetere. 

Gepakt en gezakt stappen de vrienden gezwind naar de haven om hun schip te halen. Tot de minst 
snuggere van de hoop plotsklaps uitroept: “1000 bommen en granaten, ik ben onze tickets 
vergeten…”. De mannen roepen, tieren en brullen. Ze kunnen hun oren niet geloven. “Nu vallen we 
weeral uit de boot”, zegt de ene. “Het is allemaal om zeep”, jammert de andere.  

Als een geschenk uit de hemel komt daar de stoerste zeebonk van de Noordelijke Ijszee aan – Sammy 
Depp. De struise piraat biedt de Aspi’s aan om hen stiekem mee te nemen op zijn schip in ruil voor 
een wederdienst. De onverschrokken held vertelt hun dat hij geteisterd wordt door een 
verschrikkelijk zeemonster genaamd Amber Turd. Versla haar en ik smokkel jullie mee belooft hij. 

“Dat is water naar de zee dragen”, moppert de ene. “Pff, Oost West, thuis best”, zucht de andere. 
“Geen water is ons te diep!”, roept de koenste. “Zij die wind zaait, zal storm oogsten. We zullen dat 
zeemonster het kanonnenvuur aan de schenen leggen.” En met die heldhaftige woorden kan hij zijn 
makkers overtuigen. 

Met een klein zeemans hartje springen de zeven verstekelingen het diepe in – niet wetende wat hen 
te wachten staat. Hopelijk zijn ze met de juiste persoon in zee gegaan. Als dat maar niet op de 
klippen loopt…  
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Voddenballen 
Hoe maak je de allerbeste voddenballen?  

Benodigdheden 

 • Nylonkousen 

 • Veel oude sokken  

Stappenplan  

1. Je neemt de oude sokken 

2. Prop de sokken bij elkaar tot je een dikke bal hebt 

3. Stop de bol met sokken in de nylonkous  

4. Knoop de nylonkous dicht vlakbij de bol sokken 

5. KLAAR! 

 

De kanonskogels zijn klaar voor de helse tocht op zee.  Echter kunnen we ons wel aan een stevige 
tegenaanval van Kapitein Kaalbaard verwachten. Er zijn veel manieren om ons hiertegen te 
beschermen, zoals: een rietje, een deksel of een blad van de superstevige en uiterst zeldzame 
Phanesboom? 

Misschien is een schild toch wel een betere optie… 

Weet je niet hoe dit te maken? Kijk dan zeker eens op de volgende pagina matroos! 
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Schild 
Hoe maak je het allerbeste schild? 

Benodigdheden 

• Houten plaat 

• Binnenband van een fiets 

• Cirkelzaag 

Stappenplan 

1. Je snijdt met de zaag de vorm van je schild (de vorm kies je zelf!) 

2. Vervolgens bevestig je de stukjes binnenband aan de achterkant (zie foto) 

Zorg ervoor dat deze stukjes in het midden staan en dat ze passen op jou formaat om uw arm 

er door te steken. 

3. Haal je creatieve geest boven en geef je het schild nog een persoonlijke touch. 

4. Test zeker eens uit of het stevig genoeg is. 

Ziezo, je bent er helemaal klaar voor! 

 

 

 

 

 

 



Sint-Elooi kampboekske 
 

12 

Wat nemen we mee? 
o Pyjama 

o Luchtmatras, veldbed, matje, … 

o Slaapzak  

o Toiletgerief: washandjes, handdoeken, badhanddoeken, tandpasta, tandenborstel, bekertje, zeep, 
shampoo, kam, …  

o 5 keukenhanddoeken  

o Linnenzak voor vuilgoed  

o Zakdoeken  

o Kousen (voldoende)  

o Proper ondergoed (voldoende)  

o Spelkledij  

o Warme kledij, het kan s ’avonds serieus afkoelen  

o Lange broek  

o Regenjas  

o Uniform  

o Zwembroek (zwembandjes, …)  

o Schoeisel: Sportschoenen, wandelschoenen/bottinnen, laarzen, watersandalen (niet verplicht, wel 
aan te raden), pantoffels voor in de tent  

o Lijst met adressen voor op de kaartjes  

o Identiteitskaart (af te geven aan de leiding bij de start van het kamp)  

o Medicatie (indien nodig, zie medische fiche)  

o Zonnecrème / aftersun  

o Muggenmelk  

o Wasspelden  

o Drinkbus  

o Gamel  

o Rugzak, trekkingsrugzak (vanaf Ribbels een rugzak waar een slaapzak, matje en kledij in past)  

o Zaklamp en eventueel een extra paar batterijen  

o 5 Voddenballen  

o Uw opperbeste humeur 
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 Wat hoort er niet thuis op een schip?  

• Zakgeld (behalve eventueel €5 voor postzegels, kaartjes & brieven)  
• Snoep, zoals Pirato chips (tenzij een beetje, dit wordt door de leiding in beslag genomen en 

verdeeld in de groep)  
• Alle vormen van elektronica (GSM, GPS, alle vormen van I-toestellen zoals een ijskast, 

Playstation 4/Xbox One, Ipad Retina...).  
• (Zak)mes, aanstekers,… (alle dingen die je oog kunnen uitsteken of ontvlambaar zijn)  
• Alcoholische dranken (zoals piratenrum) en verdovende middelen  

 

Kampadres  

Het kamp gaat dit jaar door in Ertvelde in het immers exotische Meetjesland. Dus smeer jullie maar 
goed in! 

Het volledige adres is: Ertevelde, Heifortstraat 26 

Postadres 
Chiro Rijmenam 

<Naam Chiro lid> 

Dirc Vercauter 

Heifortstraat 26 

9940 Ertevelde 

 

Enkele tips  

• Gelieve de kleding en handdoeken en alles wat u lief is te labelen, dit om zo weinig mogelijk 
kledij kwijt te spelen.  

• Voor de SPEELCLUB & RIBBELS is het misschien aan te raden om voor elke dag een proper 
pakje met kleren te voorzien  

• Het is zeer praktisch om zelfklevers te voorzien met naam en adres van bestemmeling voor 
kaarten en brieven.  

• Verwijder aardbeivlekken met citroensap, werkt echt! 
• Hang labels aan de bagage. Zowel de naam als de groep van uw kind.  
• Vergeet jullie niet te verkleden (liefst zo goed mogelijk!)  
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Medische zaken  
Ook Chiro Rijmenam heeft de stenen tijd verlaten en onze medische fiche is gedigitaliseerd. Voortaan 
wordt er één formulier ingevuld waarin alle nodige gegevens worden verzameld. Dit spaart een hoop 
papierwerk uit en is ook overzichtelijker. U kan het formulier terugvinden op onze website: 
www.chirorijmenam.be onder ‘inschrijvingen’. Het is belangrijk dat u deze zo volledig mogelijk invult. 
Zo beschikken wij over de juiste gegevens van uw kind bij eventuele ziekte of ongeval. Indien uw kind 
medicatie nodig heeft, kunt u deze aan de leiding afgeven. Vergeet zeker niet te vermelden hoe de 
medicatie toegediend moet worden (wanneer, hoeveel, …). Vermeld dit ook op de verpakking, 
samen met de naam van uw kind! Als uw kind vegetariër is of allergisch is aan bepaalde 
voedingsstoffen dient dit ook genoteerd te worden op de medische fiche zodat onze uitstekende 
kookploeg hier rekening mee kan houden. 

 

Inschrijvingsgeld  
Het inschrijvingsgeld bedraagt dit jaar 150 euro. Ook werken we met een nieuwe formule voor grote 
gezinnen. Voor het tweede kind bedraagt het inschrijvingsgeld 140 euro en voor het derde kind 130 
euro. Vanaf het vierde kind blijft de prijs 130 euro. Hierin inbegrepen zijn 10 dagen kamp met een 
Full-pension formule. Wij bieden naast de overnachtingen in ons tentenkamp dagelijks drie 
maaltijden aan, met nog een aanvullend “vieruurtje” en “lavertje”. Voor dit bedrag is uw kind ook in 
orde met de verzekering en is er plezier verzekerd door een hele hoop activiteiten. Op mooi weer 
kunnen we jammer genoeg enkel hopen, al zal een regenbui ons niet in de weg staan om uit de bol te 
gaan! Kampinschrijvingen worden uitsluitend via overschrijving betaald. Dat maakt het voor ons 
gemakkelijker om te controleren wie er al dan niet betaald heeft. Vermeld bij deze overschrijving de 
naam van uw kind en zijn groep!  

Het inschrijvingsgeld kan op volgende rekening gestort worden:  

Rekeningnummer jongens: BE84 7332 3410 2759  

Bijvoorbeeld: Kamp Rikkert Biemans / Speelclub 

In onze jeugdbeweging trachten we de kosten voor elke activiteit zo laag mogelijk te houden, zodat 
voor niemand een financiële drempel hoeft te ontstaan. Ondanks al onze inspanningen heeft een 
bivak nog steeds een kostprijs die, vooral wanneer er meerdere kinderen tegelijk op bivak gaan, niet 
voor iedereen even gelegen komt. Indien gewenst, kan u ook bij ons een fiscaal attest aanvragen 
voor een vermindering van het kampgeld. In zulke gevallen kan u altijd contact opnemen met onze 
vertrouwenspersoon en volwassen begeleider Gert De Wachter (0477/74.50.08). Hij zoekt samen 
met u, en in alle discretie, graag naar een gepaste oplossing. 


