
 



 
Beste leiding, 

 

Het eerste semester van dit werkjaar zit er alweer bijna op, dat betekent dat KNAVO weer 

dichterbij komt. Op 5 mei trekken we met z’n allen naar de bossen van Oudsbergen voor 

KNAVO 2023. Wij hopen dan ook dat jullie dit jaar opnieuw massaal zullen deelnemen aan 

KNAVO. We beseffen dat het niet evident is om als leiding tijd vrij te maken maar zo bezorg je 

je leden wel een onvergetelijk weekend. Alvast een dikke merci daarvoor! 

Er zullen deze editie opnieuw meer dan 400 KSA’ers deelnemen. Een hele bende dus. Goede 

afspraken en duidelijke informatie zijn onontbeerlijk. In deze brief geven we jullie graag al heel 

wat informatie mee zodat jullie zeker voorbereid op KNAVO kunnen vertrekken.  

Jullie vinden bij deze zending ook alvast de brief voor jullie leden en de medische fiche terug. 
Vergeet deze zeker niet uit te delen. De medische fiches ontvangen we graag digitaal van jullie 
voor aanvang van KNAVO zodat wij zeker tijdig alle juiste gegevens hebben. Jullie KNAVO-
verantwoordelijke zal van ons nog een mailtje ontvangen met meer uitleg over waar deze 
medische fiches geplaatst mogen worden. 
 

KNAVO is een avonturenweekend voor alle 12-14-jarige Limburgse KSA’ers en hun leiding. 
Tijdens KNAVO overleven we samen in de bossen aan de Oudsberg en geven we ons helemaal 
over aan het openluchtleven. We zetten onze eigen tent op, koken ons eigen potje, gaan op 
tocht en verleggen onze grenzen tijdens heel wat avontuurlijke activiteiten. 
 

KNAVO is er voor alle Knapen, Jimmers, Knimmers en hun leiding. Oftewel alle 12-14-jarige 
Limburgse KSA’ers. Voor KNAVO 2023 zijn dit alle leden geboren in 2009 en 2010. 

 

Heeft jullie KSA een andere leeftijdsindeling? Neem dan zeker contact met ons op zodat we 
samen kunnen bekijken wat mogelijk is.  

 

 

 
 
  



Inschrijven voor KNAVO doe je via Digit. De volledige inschrijving bestaat uit een 
groepsinschrijving (1 per groep) en de individuele inschrijving (voor alle leden/leiding). 

Groepsinschrijving 

DEADLINE: 1 maart 2023 

https://digit.ksa.be/activities/9336  

Je inschrijving voor KNAVO begint met een groepsinschrijving. Hierbij geef je aan dat jullie als 
groep zullen deelnemen aan KNAVO.  

De groepsinschrijving kost eenmalig €20.  

Voor de groepsinschrijving schrijf je gewoon één persoon in en vul je de gegevens van de 
groepsverantwoordelijke correct in. 

Individuele inschrijving 

DEADLINE: 1 april 2023 

https://digit.ksa.be/activities/10022 

De digitverantwoordelijke laat via Digit weten wie er allemaal zal deelnemen aan KNAVO. Je 
schrijft zowel de leden als de leiding in. 

De individuele inschrijvingen voor KNAVO kosten €25 per persoon. 

 

Schrijf zeker tijdig iedereen in. Zo kunnen wij op tijd de tochten indelen en de nodige 
bestellingen doen.  

Onze annuleringsvoorwaarden zijn terug te vinden op www.ksa.be/annuleringsvoorwaarden  

 

Stappenplan inschrijven in Digit 

De Digitverantwoordelijke schrijft je groep in 

Stap 1: Via www.digit.ksa.be log je in met je lidnummer en zelfgekozen wachtwoord.  (Je 

lidnummer vind je terug  op je lidkaart of op de sticker op Kompas). 

Stap 2: Klik in de linkerkolom op het tabblad ‘Activiteiten’. 

Stap 3: Klik op het vergrootglas om tussen de activiteiten te zoeken. 

Geef volgende zoekcriteria in en klik op toepassen: 

• Werkjaar: Werkjaar 2022-2023 

• Maand: Mei 

• Groep: - Alle - 

• Type: - Alle – 

Stap 4: Kies in het overzicht voor de activiteit "KNAVO – GROEPSinschrijving” of “KNAVO – 

INDIVIDUELE inschrijvingen." 

https://digit.ksa.be/activities/9336
https://digit.ksa.be/activities/10022
http://www.ksa.be/annuleringsvoorwaarden
https://digit.ksa.be/login?destination=homepage


Stap 5: Klik op “Meerdere leden/leiding van jouw groep inschrijven”. 

Je zal hier enkel de leden kunnen zien die binnen de KNAVO-leeftijd vallen. Klopt deze lijst niet 

of willen jullie om een of andere reden een uitzondering vragen op de normale 

deelnemersleeftijd? Neem dan zeker contact met ons op via Telefoon (011 21 18 39) of mail 

naar lim@ksa.be. 

Stap 6: Vul alle verplichte velden in. Die zijn aangeduid met een sterretje (*). 

Stap 7: Klik op “inschrijven!” 
 

Via deze link (of in bijlage van de informatiemail kan je een digitaal invulbare versie van de 
medische fiche terugvinden.  

Nadat jullie de groepsinschrijving in orde hebben gemaakt, krijgt de KNAVO-
verantwoordelijke nog een mail met een link naar de digitale map waar al jullie medische 
fiches in geplaatst mogen worden.  

In deze map moeten ten laatste 14 dagen voor KNAVO (dus op 21 april) alle medische fiches 
geüpload worden. 

 

VRIJDAG 5 mei  

19.00u  Verzamelen aan de kiss-and-ride 

 Tocht richting kampplaats 

 Ontvangst en opzetten tenten 

 Openingsshow 

  Slaaptijd leden 

 Briefing leiding 

  Slaaptijd leiding 

 

ZATERDAG 6 mei 

Voor KNAVO 2023 hebben we een paar aanpassingen gemaakt in het programma. Zo hopen 
we meer te kunnen inzetten op open luchtleven en jullie meer in contact te laten komen met 
elkaar.  

Daarom zullen niet meer alle groepen tegelijk op tocht vertrekken. De helft van onze groep 
zal op tocht zijn terwijl de andere helft op de kampplaats leuke OL-activiteiten kan doen zoals 
bijvoorbeeld een kabelbaan, hoogteparcours, bakken stapelen … In de namiddag draaien we 
dan de rollen om. Hoe de dag er exact zal uitzien, zal later nog helemaal duidelijk worden.  

  

https://drive.google.com/file/d/1HCOu2S9BvSJG4_wKFcse1nZPTvtgR7QD/view?usp=sharing


07.45u  Opstaan 

  Ochtendanimatie 

Ontbijt 

09.00u  Start dagplanning met een wandeltocht en openluchtactiviteiten inclusief  
middageten en vieruurtje 

18.30u Avondeten 

 Avondanimatie 

Slaaptijd leden 

Briefing leiding 

Slaaptijd leiding 

 

ZONDAG 7 mei 

08.00u  Opstaan 

Ochtendanimatie  

  Groepsfoto  

  Ontbijt  

Afbreken van tenten en opruim 

Terugtocht naar kiss-and-ride 

11.30u  EINDE KNAVO 2023 

 

 

 

 

  



Tijdens KNAVO is het belangrijk dat er goed met afval wordt omgegaan. Zowel tijdens de 
tochten als op de kampplaats zelf. We zorgen voor voldoende ‘sorteereilanden’ op de 
kampplaats en tijdens de tochten zijn er op iedere post vuilzakken. Na het eten vragen we om 
de etensresten in de daarvoor voorziene bakken naar de keukententen te brengen. Ook 
vragen we na het ontbijt de bakken terug te brengen naar de keuken, zonder afval.  
 
Je voorziet dus best ook een zakje of dergelijke om jullie afval onderweg te bewaren. 
 

Leden roken niet. 
Leiding rookt niet in het bijzijn van leden. De leiding kan enkel roken op aangeduide plekken. 
Ook tijdens de tochten of activiteiten wordt er niet gerookt. 
 

 

Leden drinken niet. 
Voor leiding wordt er ’s avonds, wanneer de leden slapen, een barmoment voorzien 
Als leiding blijf je tijdens KNAVO wel ten alle tijden verantwoordelijk voor je leden. We houden 
het dus vooral graag gezellig. Daarom zetten we enkele afspraken op een rijtje: 

• Er wordt geen alcohol gedronken zolang de leden wakker zijn.  

• Wanneer de leden slapen, kan er enkel aan de bar alcohol verkregen en geconsumeerd 
worden. 

• Eigen drank meenemen is verboden. We hanteren schappelijke prijzen tijdens de bar.  

• Er blijft CONSTANT minstens één leiding bij de leden in de tent. Dit betekent dus dat 
jullie een beurtrol zullen moeten afspreken om naar de bar te komen.  
 

DRUGS 

Drugs kunnen niet op KNAVO! 

 

VARIA  

• Niemand verlaat het kampterrein tenzij er georganiseerde activiteiten zijn buiten het 
kampterrein.  

• Iedereen wordt stipt op de afgesproken momenten op de afgesproken plaatsen 
verwacht.  

 
  



Dit jaar is het thema KNAVO, een reis door de tijd.  

Het hele KNAVO-weekend zal zich afspelen tussen verleden en toekomst.  

Voorzie zeker in een leuke inkleding van jullie groep! Ook een creatief bordje met jullie 
groepsnaam als kenmerk van jullie tent mag natuurlijk niet ontbreken. Doe dit wel best met 
watervaste verf. Wees creatief!  

 

De keuken houdt rekening met eventuele voedingsvoorkeuren of allergieën. Geef dit zeker 
door bij de individuele inschrijvingen!  

 

Je kan KSA Limburg bereiken van dinsdag tot en met donderdag op 011 211 839 of via 
lim@ksa.be  

 

Sparrenheem  

Zavelstraat z/n  

3660 Oudsbergen  

  



Denk eraan dat jullie al dit materiaal ook te voet naar de kampplaats moeten vervoeren.  

Deze spullen brengt iedereen individueel mee. Deze lijst vind je ook terug op de brief voor leden 
en ouders.  

• Ondergoed   

• Warme kleren! 

• Reservekledij (in een waterdichte zak)  

• Voor elke dag verse dikke sokken 

• Stevige wandelschoenen 

• Regenkledij  

• Uniform  

• Verkleedkledij 

• Gamel   

• Bestek   

• Drinkbeker   

• Keukenhanddoek   

• Drinkbus   

• Tandenborstel en tandpasta  

• Washandje en kleine handdoek  

• Zeep  

 

• Warme slaapzak (het kan koud zijn in 

de tent ’s nachts, je kan eventueel een 

extra deken voorzien) 

• Slaapmatje (geen veldbedje of 

luchtmatras waarvoor je stroom nodig 

hebt) 

• Warme pyjama  

  

• Stevige rugzak (met naam en 

groepsnaam)  

• Eventueel een kleinere rugzak voor 

bijvoorbeeld een flesje water of koekje 

tijdens de dagtocht 

• Zaklamp!   

• Schrijfgerief   

• Identiteitskaart   

• Cash geld voor een drankje in de bar 

• Powerbank voor gsm 

Naast individueel materiaal heb je als groep op KNAVO ook nog een aantal dingen nodig. 

Als ontbijt maken jullie zelf spek en eieren. Neem 
dus zeker minimaal per 5 personen een pan en 
vuurtje mee. Ingrediënten voorzien wij. 

• Gasvuurtjes + volle gasflessen  

• Braadpannen 

• Lucifers of aansteker 

• Peper en zout  

• Schrijfgerief  

• Vuilniszak (voor onderweg) 

• Rol toiletpapier 

• Fluovestjes! (1 per persoon) 

• Klein EHBO-materiaal 

• Reserveveters  

 

• Schuurspons 

• Afwasmiddel (in reisflacon)  

• Waskom(men) 

 


