
KAMPBOEKJE VARSIKA 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

Gegroet! ................................................................................... 3 

Verloop .................................................................................... 4 

Vooraf ................................................................................................................................................. 4 

Komen & gaan ..................................................................................................................................... 4 

Verblijf ................................................................................................................................................. 5 

Afspraken ............................................................................................................................................ 6 

Afspraken rond corona ............................................................ 7 

Voor het kamp .................................................................................................................................... 7 

Tijdens het kamp ................................................................................................................................. 8 

Na het kamp ........................................................................................................................................ 9 

Contact .................................................................................. 10 

Kampleiding ...................................................................................................................................... 10 

Brieven op kamp ............................................................................................................................... 10 

Secretariaat ....................................................................................................................................... 11 

Staf ......................................................................................... 12 

Vendelleiding .................................................................................................................................... 12 

Materiaalmeesters ............................................................................................................................ 13 

Koks ................................................................................................................................................... 14 

Bagage ................................................................................... 15 

Administratie ..................................................................................................................................... 15 

Kledij ................................................................................................................................................. 15 

Hygiëne ............................................................................................................................................. 16 

Kampgerief ........................................................................................................................................ 16 

Varia .................................................................................................................................................. 17 

Tokshop ............................................................................................................................................. 17 

Verloren voorwerpen ........................................................................................................................ 17 

Annuleren .............................................................................. 18 

Annuleringsvoorwaarden .................................................................................................................. 18 

Overmacht ........................................................................................................................................ 18 

  



3 
 

Gegroet! 
 

Beste Knapen en ouders, 

 

Over enkele weken gaan we de zomervakantie in met een 
fantastisch kamp: Varsika! Een honderdtal Knapen van over 
heel West-Vlaanderen komen hier samen. Alles verloopt 
onder begeleiding van een ploeg gedreven KSA-leiding, 
tevens ook van over heel West-Vlaanderen. Zij zorgen samen 
met de Knapen voor een intense week vol spel, avontuur en 
vriendschap. 

 

Neem dit kampboekje zeker volledig door, want het bevat 
alle belangrijke info die je nodig hebt om op Varsika te 
vertrekken! Ook de extra afspraken rond Corona zijn in dit 
boekje te vinden. Verder leer je ook de organiserende KSA-
leiding al eens kennen wordt er een tipje van de sluier gelicht 
rond het kampthema. 

 

Zit je verder nog met vragen, neem dan gerust contact op 
met KSA Noordzeegouw. Alle contactgegevens vind je ook in 
dit boekje terug. 

 

KSA groet u! 

De Knapenwerkgemeenschap 
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Verloop 
Vooraf 

We vragen om vooraf melding te doen van voedingsnoden 
(allergieën, intoleranties en dergelijke), ten laatste een week 
voor aanvang van het kamp. Dat kan naar 
inschrijvingen@ksanoordzeegouw.be. 

Ook fysieke of mentale noden die extra aandacht vragen, 
kunnen zo gemeld worden. Waar wenselijk bespreken we dit  
graag nog eens persoonlijk en in alle discretie, voor aanvang 
van het kamp. 

 

Komen & gaan 

We verwelkomen iedereen op woensdag 1 juli tegen 10u op 
de grote parking in de Palingbeekstraat (Voormezele, Ieper). 

Daar zendt de KSA-leiding je richting het 
kampterrein. Hierbij volg je steeds de route 
naar de aangeduide route. 

Het is ongeveer een kilometer stappen van 
de parking naar de kampweide. Voor de 
verkeersveiligheid vragen we uitdrukkelijk 
om niet te parkeren aan de kampweide, 
omdat daar enkel een smalle doorgang is 
zonder parkeerruimte. 

Wie aankomt op het kampterrein, meldt zich aan bij de 
welkomststand voor je naamkaartje, het afgeven van je 
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medische fiche, het tekenen van de aanwezigheidslijst en de 
GDPR-lijst (privacywetgeving). Hier kan indien nodig ook nog 
overlegd worden over medicatie tijdens het kamp. 

We nemen afscheid op maandag 6 juli om 14u. Naar goeie 
gewoonte is er dan een slotmoment met groepsfoto en een 
indrukwekkende kampkreet. 

We vragen opnieuw dat ouders zich parkeren in de 
Palingbeekstraat en de Knapen te voet komen halen op het 
kampterrein. Knaap en ouder vertrekken dan samen terug 
naar de parking. 

De deelnemers krijgen over de middag al een 
standaardformulier voor tegemoetkoming van 
mutualiteiten mee. 

 

Verblijf 

Wie op Varsika meegaat, mag zich verwachten aan heel wat 
verschillende activiteiten: bosspel, pleinspelen, zelfkook, 
tocht, kampvuur en vele andere kamphoogtepunten. We 
zorgen voor een fenomenale groepssfeer door zoveel 
mogelijk samen te doen. 
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Afspraken 

Tijdens Varsika bouwen we een hechte vriendschapsband op 
onder KSA’ers. Omdat goeie afspraken ook goeie vrienden 
maken, vragen we aan alle deelnemers om zich alvast aan de 
volgende basisregels te houden. 

 

- We hebben respect voor alle KSA’ers op Varsika. We 
doen niet mee aan pesten! 

- De leiding is verantwoordelijk voor een vlot en veilig 
verloop van alle activiteiten. We rekenen dus op ieders 
medewerking, al zeker wanneer de leiding het vraagt. 
Zo maken we er allemaal samen een fantastisch kamp 
van! 

- Op Varsika doen we bijna alles samen. We laten ons niet 
afleiden door sociale media of elektronica. Laat daarom 
gsm, tablet, muziekspeler en dergelijke thuis. Zo 
kunnen deze ook niet beschadigd geraken. 

- Dankzij de koks zal niemand honger lijden. Daarom 
vragen we om geen snoep mee te nemen. Wanneer er 
toch snoep mee zou zijn, verdelen we dat in groep. 
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Afspraken rond corona 
Door corona moeten we allemaal rekening houden met een 
aantal extra afspraken. Deze afspraken zijn gebaseerd op alle 
verplichtingen en aanbevelingen van de virologen en de 
minister van Jeugd. 

We kunnen het kamp enkel veilig en verantwoord 
organiseren als iedereen op de hoogte is van deze afspraken. 
Dat gaat dus niet enkel de Knapen zelf en de leiding, maar 
ook alle ouders, voogden en anderen. 

 

Voor het kamp 

Indien je tot een risicogroep behoort, moet de huisarts 
toestemming geven om te mogen deelnemen. Chronische 
aandoeningen moeten ook onder controle zijn door de 
gepaste medicatie. Dit kan via de bijgeleverde medische fiche 
gemeld worden. Een lijst van risicogroepen vind je op 
www.ksa.be/corona-bijlagen.  

 

In het belang van ieders veiligheid, moeten we deelnemers 
weigeren als ze tot vijf dagen voor het kamp symptomen 
hebben vertoond. Ook indien er recent contact is geweest 
met een besmette persoon, is het sterk afgeraden om deel te 
nemen. Wij rekenen hiervoor op de verantwoordelijkheid van 
de ouders. In dit geval is een terugbetaling mogelijk bij het 
voorleggen van een medisch attest. 
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Tijdens het kamp 

Tijdens het kamp is iedereen onderverdeeld in één van de 
vier contactbubbels van max. 50 personen. Er is geen contact 
tussen de verschillende bubbels. Knapen uit dezelfde bond, 
worden zo veel mogelijk in dezelfde contactbubbel geplaatst. 
De omslag van dit kampboekje en de medische fiche hebben 
dezelfde kleur als je bubbel. Jij zit dus in de rode, blauwe of 
gele bubbel.  

 

Carpoolen is toegestaan om naar het kamp te gaan. We 
raden aan om enkel kinderen van de eigen bubbel mee te 
nemen. Volwassen en +12-jarigen dragen best een 
mondmasker als er kinderen mee zijn buiten het eigen gezin. 

 

Wij vragen dat bij aankomst én vertrek alle volwassenen en 
kinderen boven de 12 jaar een mondmasker dragen. 

 

Tijdens het startmoment zullen we met de deelnemers de 
hygiënische regels en veiligheidsafspraken overlopen (handen 
wassen voor en na toiletbezoek, regels rond maaltijden, 
indeling van bubbels en weide, enz.).  

 

Indien u tijdens het kamp nog melding krijgt dat uw kind 
vooraf in contact is gekomen met een besmet persoon vragen 
wij om dat te melden aan Gouwleider Xavier. 
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Bij ziekte op kamp vragen we om uw kind op te halen en af te 
spreken met de kampleiding (Joren en Stan) of Gouwleider 
Xavier hoe dat zal verlopen. Als er op Varsika een persoon 
positief test op Covid-19, zullen de ouders van alle 
deelnemers binnen de bubbel gecontacteerd worden. 

 

Van onze kant mag u verwachten dat wij alle hygiëne- en 
veiligheidsregels hanteren en er alles aan doen om 
besmettingsgevaar te vermijden. Wij zullen dan ook bij ziekte 
onder de begeleiders en kookploeg gepaste maatregelen 
treffen. Mocht je over onze aanpak specifieke vragen hebben, 
contacteer dan het secretariaat van KSA Noordzeegouw.  

 

Na het kamp 

Indien uw kind tot vijf dagen na Varsika symptonen van 
Covid-19 vertoont, gelieve dan contact op te nemen met 
Gouwleider Xavier.  

Meer info vind je op www.ksa.be/corona  
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Contact 
Kampleiding 

De kampleiders zijn gedurende heel Varsika ter plaatse als 
eindverantwoordelijken. Je kan hen contacteren voor 
dringende zaken tijdens het kamp. Hieronder hun gegevens. 

 
 

Joren Vandenbroucke 
+32 494 05 37 94 
joren@ksanoordzeegouw.be 

Stan Mattheeuws 
+32 499 25 21 49 
stan@ksanoordzeegouw.be 

 

Brieven op kamp 

Tijdens het kamp is briefwisseling mogelijk naar het adres 
Bernikkewallestraat 4 bis, 8902 Voormezele (Ieper). 

De deelnemers kunnen zelf ook brieven opsturen. Voorzie 
daarvoor eigen postzegels en enveloppes of postkaartjes. 
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Secretariaat 

Vanuit het provinciaal secretariaat van KSA Noordzeegouw 
ondersteunt de Gouwleiding het kamp. Hieronder hun 
gegevens en waarvoor je bij hen terecht kan. 

 

 
 

Niels Vandamme 
 
+32 56 40 48 12 
inschrijvingen@ksanoordzeegouw.be 
 
Niels kan je helpen bij: 

- inschrijvingen 
- betalingen 
- andere administratieve en 

financiële vragen 

 

Xavier Montaine 
 
+32 56 40 48 12 
+32 499 34 85 41 (GSM) 
xavier@ksanoordzeegouw.be 
 
Xavier kan u helpen bij: 

- vragen over het kamp zelf 
- dringende zaken indien de 

kampleiding niet kan bereikt 
worden 
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Staf 
Naast de kampleiding werkt een heel team van gedreven 
KSA-leiding mee aan Varsika. Hieronder alle gezichten en 
namen. 

 

Vendelleiding 

Op Varsika zijn de Knapen verdeeld in vendels, vaste groepen 
doorheen het kamp. Elk vendel wordt begeleid door twee 
vendelleiding: een leidster en een leider. Zij zijn de 
vertrouwenspersoon voor de Knaap tijdens Varsika. 

Wegens de coronamaatregelen is iedereen, ook de leiding 
opgedeeld in bubbels. Deze verdeling vind je hier ook reeds. 
Twee vendels vormen samen één bubbel. De kleur van jouw 
bubbel is dezelfde als de omslag van dit boekje. 

 

RODE BUBBEL: 
 

  

    
Bert 

 
Lien Ellen Korneel 

 
  



13 
 

BLAUWE BUBBEL: 
 

  

    
Marius Hanne Simon Nora 

    
GELE BUBBEL: 
 

  

    
Simon Gilles Josephine Arne 

 

Materiaalmeesters 

De materiaalmeesters zorgen 
voor het spel- en 
kampeermateriaal. 

 

    
Hendrik Emil 
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Koks 

De koks zorgen voor heerlijke kampkost en houden rekening 
met de vooraf gemelde allergieën en andere 
voedingsnoden. 

 

    
Ben Ellen Guillaume Jeroen 

    

   

 

Liza Louise Wolker  
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Bagage 

 

Hieronder vind je de alle benodigdheden om op Varsika te 
kunnen vertrekken, met een afvinkhokje ernaast. Waar nodig, 
wordt verduidelijkt waar de gevraagde stukken voor dienen. 

Daarnaast nog onze gouden tips:  

þ Naamteken zo veel mogelijk persoonlijke spullen en 
kledij. 

ý Neem niet overdreven veel gerief mee. Een teveel aan 
bagage is zwaar om te dragen bij aankomst en vertrek. 
Het beperkt ook de beschikbare ruimte in de slaaptent.  

 

Administratie 

¨ Ingevulde medische fiche + pasfoto 
¨ Identiteitskaart 
 

Kledij  

¨ KSA-uniform 
¨ Voldoende T-shirts 
¨ Trui(en) 
¨ Korte broek(en) 
¨ Lange broek(en) – bescherming benen bij bosspel 
¨ Voldoende ondergoed 
¨ Kousen – minstens 1 paar per dag 
¨ Pyjama 
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¨ Regenjas 
¨ Speelschoenen – best waterdicht voor tijdens/na regen 
¨ Gemakkelijke wandelschoenen – voor op tocht 
 

Hygiëne 

¨ Mondmasker - coronamaatregel 
¨ Wegwerpzakdoeken - coronamaatregel 
¨ Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, washandje, zeep, 

shampoo) 
¨ Badhanddoek 
¨ Zwemgerief 
¨ Persoonlijk hygiënisch gerief 
¨ Linnen zak - voor vuile kledij 
 

Kampgerief 

¨ Pet 
¨ Zonnecrème 
¨ Slaapzak 
¨ Matje/luchtmatras/veldbed 
¨ Hoofdkussen 
¨ Gamel 
¨ Bestek 
¨ Beker 
¨ Drinkfles – mee te nemen op tocht 
¨ Kleine rugzak – om lunch en water mee te nemen op tocht 
¨ Zaklampje  
¨ Schilmesje – voor de zelfkookactiviteit 
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¨ 2 keukenhanddoeken – voor de afwas 
¨ Schrijfgerief – voor schriftelijke opdrachten bij activiteiten 
 

Varia 

Eventueel mee te nemen op eigen verantwoordelijkheid 

¨ Je vaste/voorgeschreven medicatie 
¨ Muziekinstrument 
¨ ’t Voetje: zakboekje voor codes (via de Tokshop te 

bestellen voor €1) – voor codes op tocht en in spelen 
 

Tokshop 

Wil je aan het begin van het kamp nog een nieuw 
uniformstuk of KSA-gadget? Bestel dit dan zeker vooraf via 
tokshop@ksanoordzeegouw.be, dan leggen we dit klaar voor 
ophaling bij het startmoment. Wegens corona voorzien we 
dit jaar namelijk geen Tokshop waar je ter plaatse nog KSA-
gadgets en uniformstukken kan kopen. 

 

Verloren voorwerpen 

Heeft uw kind een voorwerp of kledij verloren tijdens 
Varsika? Op het slotmoment worden verloren voorwerpen 
geëtalleerd. Merk je na het kamp een verlies op? Mail dan 
een beschrijving naar Gouwleider Xavier, die zal controleren 
of het met de rest van de verloren voorwerpen is 
meegekomen naar het secretariaat in Gullegem. Dan leggen 
we dit klaar voor ophaling.  
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Annuleren 
 

Annuleringsvoorwaarden 

Elke annulering dient te gebeuren per mail naar 
inschrijvingen@ksanoordzeegouw.be. 

Tot 14 dagen voor het initiatief kan je kosteloos annuleren. 

Vanaf 14 dagen voor het initiatief wordt bij annulering 50% 
van de deelnameprijs aangerekend. 

Wie zonder verwittigen niet komt opdagen, betaalt de 
volledige kostprijs van die inschrijving 

 

Overmacht 

Als je omwille van overmacht niet aanwezig kan zijn op een 
initiatief (ziekte, overlijden van een naaste of verplichte 
aanwezigheid op school), wordt 10 euro doorgerekend. 

Een geval van overmacht moet steeds gestaafd worden met 
de nodige bewijsstukken (doktersbriefje, overlijdensbericht, 
attest van school).  
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Een initiatief georganiseerd door: 

de Knapenwerkgemeenschap van KSA Noordzeegouw 

 

 

 

 

 

 

 

Dwarsweg 1, 8560 Gullegem 
056 40 48 12 

info@ksanoordzeegouw.be 
www.ksa.be 

 

 

 

 

 

 

 

 


