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Sara Deschacht (Bagheera) 
Duinenstraat 194 
8450 Bredene 
0476234072 
Stern@Seascouts.be 

Voorzitter Comité 

 

David Monteyne (Varaan) 

0473/557500 

Varaan@Seascouts.be 

 Programma’s van 

Sep tem Nov 2011 

 Uitnodiging 

Roeicursus 

 Info uniform 

 Aankondiging 

Herfstfeest 

 De nieuwe 

leidersploeg 

 En nog veel 

meer ... 

België - Belgique 
P.B. 

8400 Oostende 1 

3/7470 

Sep-Nov 2011 

Verantwoordelijke uitgever : 
Depret Jef 

Tarwestraat 78 

8400 Oostende 

DriemaandelijksTijdschrift voor de  

Sea scouts 2de FOS Westhinder Oostende 

Afgiftecentrum: 8400 Oostende I 

P508686 

 



2 

Westhinder:  Sep-Okt-Nov 2011 
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03/09/11  Opening eilandje achter de  

   Spuikom 

01-02/10/11 Roeicursus stilstaand 

08-09/10/11 Roeicursus stromend 

29-30/10/11 Karelaweekend 

01/11/11  Bloemlegging 

05/11/11  Boten uit het water 

19/11/11  Herfstfeest 

04/12/11  Sinterklaasfeest 

26-30/12/11 Winterkamp in de Hoge Rielen 

08/01/12  Eenheidsschaatsen 

22//01/12  Nieuwjaarsreceptie 

21/04/12  Opening Vaarseizoen 

01-12/07/12 Zeilkamp 

14-24/07/12 Zomerkamp  

Agenda : 
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Wist je dat ... 

 Ze op de baggerschepen die het Panamakanaal 

verdiepen allemaal schrijven met stylo‟s van Seascouts 

2de FOS  

 Stormvogel en Maraboe eigenlijk zeilende Hip-hop-

gangsters zijn 

 Wulp de nieuwe eenheidsleidster is. Rog begeleidt haar 

tot februari. 

 De Juniors al eens graag tafelen met zicht op de 

oosterschelde 

 Hoewel de kampen van de aspiranten er heel goed 

uitzagen, ze er niet in hebben kunnen slapen door het 

aanhoudende nachtelijke regenweer. 

 De buitenboord motoren zeer handig zijn, tenminste als 

ze doen wat ze moeten doen: werken. 

 De keukenploeg alweer gezorgd heeft voor heel lekker 

eten op zomerkamp? Dikke Adjidji! 

 We al bij al niet mochten klagen over het weer op 

zomerkamp 

 „Koos‟ boos is op de camping van Roompot 

 We in februari switchen van Eenheidsleiding 

 De Jamboree onvergetelijk was 

 Pygo graag roze hoedjes draagt 

 Het Power Ranger kostuum van Mpango op kamp niet 

volledig op maat gemaakt was. 
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Editoriaal 

 
Beste scouts en gidsen, leiding, comité en ouders 
 
Alweer een schitterend en onvergetelijk scoutsjaar achter de rug,  een winter- en 
zomerkamp om U tegen te zeggen, een Jamboree met een nooit eerder geziene deelname 
vanuit onze eenheid, een Herfstfeest waar alle records gebroken zijn, een Open 
Vaarseizoen in een nieuw jasje die een groot succes was,  een goed verlopen koekjesactie, 
een mooi ledenbestand en nog zo veel meer, …. 
 
September, een nieuwe start voor het nieuwe scoutsjaar.Dit wil dan ook zeggen dat we 
starten met een aangepaste leidersploeg, die al een hele poos bezig is met het 
voorbereiden van tal van spetterende activiteiten om het scoutsjaar in te zetten. 
Niet enkel de leidersploeg heeft enkele wijzigingen ondergaan. Na een tiental jaar leider te 
zijn geweest, zowaar alle takken te hebben doorzwommen en 2 jaar aan het roer te hebben 
gestaan van onze eenheid , zal ik de fakkel overdragen aan de jongere generatie. In 
september neemt Lise de fakkel over, misschien beter gekend als Wulp. Uiteraard zal ik 
haar nog een tijdje achter de schermen blijven ondersteunen. Wulp mag dan ook rekenen 
op een gemotiveerde leidersploeg ,een mooi aantal leden en een sterk comité, dit alles is 
een mooie basis om als eenheid verder te groeien, en jaar na jaar te evolueren en uw 
kinderen te plezieren. 
Dit jaar mogen we enkele nieuwe leiding verwelkomen, namelijk Eider en Stern. Zij zullen 
met veel enthousiasme de welpentak versterken. En Pelikaan die maakt een come back, hij 
zal de juniortak entertainen.Helaas moeten we ook van enkelen onder ons afscheid nemen, 
Zeewolf, Otter en Kaaiman. Na de vele jaren inzet binnen de eenheid hebben ook zij 
besloten om dit jaar het leiding geven over te laten. Alvast een dikke adjidji voor hun vele 
jaren inzet. Natuurlijk zullen we hen missen , maar hopen hen terug te zien op een van onze 
evenementen. 
Uiteraard wil ik ook nog alle mensen bedanken die mij de voorbije 2 jaar hebben geholpen 
met het leiden van de eenheid.  
 
Na een paar jaar van afwezigheid richten we dit jaar de Seniortak terug op. Een eenheid 
heeft deze tak nodig. Ze beleven twee onvergetelijke jaren. Daar kunnen ze trouwens zelf 
voor zorgen. In tegenstelling tot de voorgaande takken krijgen ze hier geen voorgekauwd 
programma aangeboden door hun leiding. Alles wat ze willen bereiken, daar moeten ze zelf 
voor instaan, enkel bijgestaan door hun moderator. Seniors vormen een hecht groepje. Ze 
kennen elkaar vaak al heel lang en hebben een zeer intense band. Met deze gebondenheid 
staat of valt hun hele werking. Om hun doelen te bereiken, kunnen ze immers niet anders 
dan intensief samenwerken. Op deze mannier worden ze beetje bij beetje klaargestoomd tot 
het leiderschap. Zij zijn de toekomst van de eenheid. 
 
Wat nieuw is dit jaar is volgend e-mail adres : „ledenadministratie@seascouts.be‟. Via dit 
adres kan je alles kwijt i.v.m. wijzigingen van adressen, onjuiste gegevens, enz… 
 
Ik wens iedereen van de leiding en vooral Wulp nog veel succes en nog veel fijne jaren. 
Verder rest mij nog enkel iedereen een prachtig scoutsjaar toe te wensen! 

 

Een stevige linker 
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Wat pak je het eerst aan als alleenheerser van ons landje? 
De Chiro 
 
Stel u wordt uitgenodigd voor een etentje en je mag kiezen met 
om het even wie. Van toiletdame tot president of zelfs een hoger 
ideaal. Wie kies je? 

Bear Grylls 
 
Wat is je favoriete motto? 

Nooit vergeten genieten! 
 
 
 
 

Hulpvaardige Stormvogel 

 
De Stormvogel is een 
zeevogell uit de orde 
van buissnaveligen. 

Op het eerste gezicht lijkt de 
vogel op een meeuw, maar 
het is een stormvogel en die zijn niet direct verwant. De soort is grijs en wit 
met een gele snavel, de lengte bedraagt 43-52 cm en de spanwijdte 101-117. 
Van de noordse stormvogel bestaat zowel een donkere als een 
lichte kleuraviatie. 

Noordse stormvogels broeden op kliffen, ze leggen één ei op de ruwe stenen 
of in holletje van plantaardig materiaal. Nestelende vogels en jongen kunnen 
een akelig ruikende maagolie tot twee meter weg spuiten om zo indringers op 
afstand te houden. Als vogels het op hun veren krijgen, worden die daardoor 
ernstig beschadigd, wat tot verlies van vliegvermogen en uiteindelijk de dood 
kan leiden. Op deze manier kan de noordse stromvogels zich effectief tegen 
predators zoals jagers verweren. 

Net als andere stormvogelachtigen kan de noordse stormvogel vrij slecht lopen, 
maar het zijn uitstekende vliegers, met vrij stijve, rechte vleugels, wat hen van 
de meeuwen onderscheidt. Ze hebben een dikke stierennek en een relatief 
korte snavel. De levensverwachting is hoog, het is niet ongebruikelijk dat ze 40 
jaar oud worden 

Wie is Wie? 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeevogel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Buissnaveligen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Meeuwen_(vogels)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Soort_(biologie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Snavel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spanwijdte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Polymorfisme_(genetica)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jagers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stormvogelachtigen


40 

Westhinder:  Sep-Okt-Nov 2011 

Naam: Arne Keirens 
Functie: Welpenleiding 
Totem: Hulpvaardige Stormvogel 

 
Wat was als kind uw allereerste 
(of favoriete)  experiment? 

Vuur 
 
Welke voorstelling, boek of film 
kan je nooit meer vergeten en 
waarom? 
Into the wild, de film 
 
Naar wie keek je het meest op 
als kind? 
Sir Robert Baden Powell 
 
Gesteld dat tijdreizen mogelijk wordt, in welke periode zou je het 
liefst 's op vakantie gaan? 

De middeleeuwen 
 
Wat is uw favoriete vakantiebestemming, en waarom? 

Azië voor de cultuur en de gastvrije mensen 
 
Stel uw huis brandt af en u kan nog één iets redden, wat wordt 
het? 

Mijn scouts uniform  
 
Wat wilde je worden toen je klein was? 

Kapitein 
 
Wat is uw grootste frustratie? 
Mensen die kritiek geven maar zelf geen beter voorstel hebben. 
 

 

Wie is Wie? 
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Waarvoor? Het grootste deel van het lidgeld 

 wordt integraal doorgestort naar 
 onze koepelorganisatie FOS voor 
 het afsluiten van een verzekering. 
 Zo is iedereen verzekerd voor het 
 ganse jaar voor alle activiteiten. De 
 rest van het lidgeld wordt gebruikt 
 voor het bekostigen van onze wer
 king (electriciteit- en waterverbruik, 
 crea- en kookmateriaal, het maken 
 en versturen van de WH‟tjes en der
 gelijke meer) 
 
 
Hoeveel?  45 € per kind 

 
Hoe betalen? Het lidgeld moet gestort worden op 

 volgend rekeningnummer met 
  vermelding « lidgeld » « naam» +  
 « leeftijdsgroep » 
 Rek.nr.: 001-3417486-58  

 t.a.v. Sea scouts 2de FOS   
 Doornebilkstr 11 8450 Bredene 
 
Wanneer ?  Ten laatste op 01 november 2011 ! 
 

AANDACHT AANDACHT ! 
   LIDGELDEN! 
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Programma WELPEN 

03/09  Opgepast! Dit is een zaterdag! Opening van het parkje achter 
  de spuikombasis. We verzamelen aan de spuikombasis om  
  14u!! Ook de ouders zijn welkom om het nieuwe park   

  feestelijk te openen. 

 

11/09  Overgang! Laatstejaars om 11u aan het bosje. Andere welpen 

  om 14u 

 

18/09  Waar is Raksha? 

   

25/09  Baloe heeft honger! 

 

02/10  Problemen op de raadsrots 

 

9/10   Bagheera is kunstenaar 

 

16/10  Raksha is een van haar welpen kwijt 

 

23/10  Het oerwoud zit in de nesten 

 

29-30/10   KARELA WEEKEND!!!!! 

   Info volgt. 

 

6/11   Een appel voor een ei? 

 

13/11  Bagheera zijn staart is gebroken! 

 

 

 

39 

Westhinder:  Sep-Okt-Nov 2011 

Werden er heuse spellen georganiseerd voor iedereen of 
wat waren de activiteiten overdag? 

 

Je had een paar vaste activiteiten die er elke dag waren dit 

waren 4 grote 'spelen' die je zeker een hele middag 
bezighielden en zich richtten op simply scouting en 
de communicatie en groepsgerichtheid verbeteren. Naast deze 
activiteiten had je ook de Module Acitivities. Dit zijn kortere 
spelen/ activiteiten die gedurende de dag herhaald worden en 
elke dag anders waren. En dan waren er nog de Spontanious 
Activities; deze activiteiten werden door de deelnemers zelf op 

touw gezet 

(bv. een dikke bertha beginnen met een ander land). Voor de 
IST had je nog een paar aparte activiteiten die je kon doen met 

de mensen waarmee je werkt. 

Heb je de smaak al te pakken om in 2015 terug mee te gaan 

naar Japan? 

Als ik tijd heb zal ik zeker mee gaan naar Japan in 2015 want 
een Jamboree is een zalige ervaring die je nergens anders 

tegenkomt. 
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Is de Jamboree voor jullie veel verschillend dan de 

Jamboree voor gewone deelnemers? 

 Ja, er is een groot verschil tussen de 2, de jeugddeelnemers 
waren er om de jamboree mee te maken en te genieten, en de 
IST'ers waren er om de jamboree draaiende te houden en 
ervoor te zorgen dat de jeugd een onvergetelijke tijd 
hadden. Jeugddeelnemers konden meedoen aan enorm veel 
activiteiten, op camp in camp meegaan (een klein kampje in 
buiten het jamboree terrein) en moesten zelf hun eten koken. 
De IST'ers bemanden voor het grootste deel die activiteiten en 
hadden hun job te doen. We konden in onze vrije tijd natuurlijk 
ook meedoen aan de activiteiten en er waren ook speciale 

activiteiten voorzien voor IST. 

Zou je het aanbevelen om mee te gaan als medewerker of 
zou je liever als gewone leiding meegaan de volgende 

keer? 

 Beide zijn nodig, als ik terug mee ga in 2015 naar Japan, ga ik 
zeker terug mee als IST, maar als leiding maak je de jamboree 
natuurlijk mee van een totaal andere kant en zit je meer in het 

gebeuren zelf.  

Er komen natuurlijk scoutsgroepen van over de hele 
wereld naar de Jamboree. Hoeveel mensen denk je dat er 

aanwezig waren? 

We waren met zo'n 10.000 IST'ers, + 29.000 deelnemers. echt 
enorm veel volk. Dan heb je ook nog de technische ploeg en 

het planning team enzo.. 
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Vervolg programma WELPEN 

Voor de Welpen begint de vergadering steeds stipt  
om 14h00 in het jeugddorp (tenzij anders vermeld in het programma) 
  
  
Welpen doen beter ook niet hun nieuwste kleren 
 aan want weer of geen weer, Welpen ravotten  
er op los en hun kleren kunnen wel eens(heel)  
vuil worden.  Ook een spatje regen houdt  
Welpen niet tegen om buiten te spelen. Breng  
dus ook steeds regenkledij mee! 
  
  
Als Welp kom je ook steeds in perfect uniform 
naar de scouts! Dit wil zeggen: lange blauwe of 
zwarte broek, scoutshemd, das en eventueel 
Welpenpetje.  (Omdat we met veel welpjes zijn  
zou het wel handig zijn moest jullie naam in jullie  
hemd en das staan)  
  
  
  
Zijn er nog vragen, opmerkingen,.. Aarzel dan zeker niet om iemand 
van ons te contacteren! Ook tijdens en/of na de vergadering mag je  
gerust aan onze mouw komen trekken, met (al dan niet ambetante) 
vragen! 
  

19/11  Herfstfeest 

20/11  Eenheidszwemmen! 

  14u aan het bosje! Vergeet je  

  zwemkledij en je 2 euro niet!! 

 

27/11   Wie is het snelste Jungle dier? 



8 

Westhinder:  Sep-Okt-Nov 2011 

Programma ASPIRANTEN 

03/09   De nieuwe achtertuin van de spuikom gaat open!  
  Jullie worden verwacht op 14u, de ouders mogen meekomen! 
  Opgepast! Dit is een zaterdag! 

 
11/09  Overgang! De aspiranten die overgaan naar de Juniors  

  worden om 12 u verwacht aan de spuikom. Voor de anderen  

  begint de activiteit om 14u.  
  14u aan de Spuikom 

 

18/09  Het reilen en zeilen van het roeien 

  14u aan de Spuikom 

 

26/09  Roeien in spelvorm 

  14u aan de Spuikom 
 
1-2/10 Roeicursus Stilstaand. Kom zeker meedoen! 

  Voor de mensen die de cursus al behaald hebben is er zondag  

  geen vergadering. 

 

09/10  De olympische spelen op een roeisloep 

  14u aan de Spuikom 
 
16/10  Touwen en een balk.. Hoe sjor je ook alweer? 

  14u aan de Spuikom 

 

24/10  We gaan naar het strand! Breng een schop mee! 

  14u aan de Spuikom 

 
30/10: Griezelen met Haloweeeeeeeen 

  14u in het Jeugddorp 

 

01/11  Bloemlegging 

  Info volgt.. 
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Hoe zijn jullie naar Zweden gereisd? 

Op 21 juli vertrokken we (IST FOS België) met de bus op voorreis 
naar het deense stadje Holte. Op voorreis deden we een hike met 
overnachting in een typische deense hut. Ook bezochten we 
Kopenhagen en op weg naar de Jamboree de Zweedse 
stad Malmö. We kwamen op 25 juli aan op het Jamboree terrein (2 
dagen voor de deelnemers). 
 

Wat moest je ter plaatse doen als medewerker? 

Elke IST'er (International Service Team) kreeg zijn eigen job. Zo 
moest pygo helpen in de keuken op het IST terrein en stormvogel 
de toiletten kuisen op 1 van de deelnemer terreinen. Een normale 
werkdag was verdeeld in 8u werk, 8u vrije tijd en 8u slaap, maar 
dit werd aangepast aan je job en de verhouding vrije tijd/slaap 
mocht je natuurlijk zelf kiezen. 
 

Wat kregen jullie te eten? 

Het eten was er niet slecht, bij het ontbijt kon je kiezen tussen een 
soort havermoutpap of gewone boterhammen. Er waren zowel 's 
middags en 's avonds warme maaltijden en er was water, appel- 
en rodebessensap de hele dag door. Er was ook een speciale 
stand voor de vegetariërs en voor mensen die (bv. omwille van 
geloof) een speciaal dieet hadden. Ikzelf vond het eten er lekker, 
maar er waren anderen die klaagde over te eentonig eten met 
teveel rijst. 
 
Is er een maximale leeftijd om op Jamboree mee te kunnen 
gaan ? 

 

Ik denk van niet, om als deelnemer mee te mogen moet je tussen 
de 14 en 17 jaar zijn op de Jamboree zelf, en om als IST mee te 

mogen moet je 18+ zijn.   

Interview met IST World Jamboree 2011 
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Het is niet altijd gemakkelijk 

om de juiste persoon te 
vinden voor uw vraag.  

 

Een Welpenleiding kan heel 

goed weten of een welp zich 

al dan niet goed voelt in de 

groep. Maar hij/zij weet 

misschien niet hoe het in 

elkaar zit voor de 

verzekering 

 

Op de volgende pagina vind 

u de contactinfo van alle 
eenheidsleiding, takleiding, 

en leiding. 

 

 

Let erop dat dzez 

contactgegevens 

vertrouwelijjk zijn en enkel 

gebruikt mogen worden 

voor zaken die met 

scoutswerking te maken 

hebben. 

Contactinfo allo?? 

Dus, wie vraag je best wat. 

 

Eenheidsleider 

Hij zorgt ervoor dat de leiding zich behoorlijk gedraagt en dat  

onze eenheid draait zoals ze draait (op wieltjes) 
 

Met alle algemene vragen omtrent scouts en specifieke vragen 

over onze dagelijkse werking, verzekering, verhuur, kampen, 

attesten, ledenbestand, financiën, … Kunt u tercht bij Wulp. 

 

 

Onze takleiders 

Algemene en specifieke vragen over één bepaalde tak of over 

het takleven van uw spruit (hoe hij zich voelt in de groep, 

enz…) vraagt u best aan de takleid(-er/ster). Dit is de persoon 

die verantwoordelijk is voor alles wat in de tak gebeurt en kan 

wellicht het best op uw vraag antwoorden. 
 

Voor de welpen is dit Stormvogel. 

Voor de Aspiranten is dit Magoeari. 

Voor de Juniors is dit Ijsvogel. 

Voor de Seniors is dit Maraboe. 

 

Je vindt de gegevens op de achterpagina van dit boekje. 
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Vervolg programma ASPIRANTEN 

06/11  Een alom bekend spel binnen de scouts 

  14u in het Jeugddorp 

 

13/11  Wat kan je allemaal doen met een touw? 

  14u in het Jeugddorp 

 

19/11  Herfstfeest 

20/11  Eenheidszwemmen 

  14u in het Jeugddorp. Niet vergeten: Zwemgerief & 2 euro 

 

27/11  De leiding zorgt voor een leuk spel, maar brengen jullie het 

  tot vervulling??  

  14u in het Jeugddorp 
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Programma JUNIORS 

03/09   Opening van onze nieuwe achtertuin! 
  9u30 aan de Spuikom! DIT IS EEN ZATERDAG!! 
 
11/09  We leren die kleintjes eens zeilen! 
  14u aan de Spuikom 
 

18/09  Zeil je voor het eerst… 

  14u aan de Spuikom 

 

26/09  Kan de Peli wel zeilen? 

  14u aan de Spuikom 

 

1-2/10 Roeicursus Stilstaand. Wie nog niet geslaagd is, zorgt dat hij    

  er nu door is. De rest mag onze bar verzorgen. 
 

09/10  Zeilen, maar dan ondersteboven. 

  14u aan de Spuikom 

 
16/10  Pacu toont zijn kunstjes. 

  14u aan de Spuikom 

 

24/10  Droogvaren, breng een witte t-shirt mee! 

  14u aan de Spuikom 

 
30/10: Juniors vs. City 

  14u in het Jeugddorp 

 

06/11  Megaknutseltijd 

  14u in het Jeugddorp 

 

13/11  Wat kan je allemaal doen met een touw? 

  14u in het Jeugddorp 
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Links: Groepsfoto in themakledij 
Boven: Vlaggengroet! 
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Foto’s zomerkamp 
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Vervolg programma JUNIORS 

19/11  Herfstfeest 

20/11  Eenheidszwemmen 

  14u in het Jeugddorp. Niet vergeten: Zwemgerief & 2 euro 

 

27/11  We drogen ons haar nog eens goed af na al dat zwemmen 

  14u in het Jeugddorp 
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Programma SENIORS 

03/09   Opening van onze nieuwe achtertuin! 
  9u30 aan de Spuikom! DIT IS EEN ZATERDAG!! 
 
11/09  Tripje naar New York, Ground zero samen met de juniors 
  14u aan de Spuikom 
 
18/09  Maraboe uw trouwe moderator is thuis, we gaan volledig  

  door het lint! 

  Tip: je brengt best wat lekkers voor de moderator, om hem  
  gunstig te stemmen 
 

26/09  Mentale voorbereiding op een zeilkamp zonder roer. Hoe  

  vroeger hoe beter. 

  14u aan de Spuikom 
 
01-02/10 Roeicursus Stilstaand. Jullie, beste vrienden, jullie vormen  
  het bar-team.  
  Vanaf vrijdagavond tot zondagnamiddag. 

 
08-09/10  Roeicursus stromend. Nog een embleem dat perfect op je  
  hemd staat! 
  Opgepast! Als je meedoet ben je verplicht om minstens 1 theorie-
  dag mee te volgen. Meer info in dit wh’tje 

 
16/10  Inspectie van het uniform en ook wat uitleg over    
  thermostaten. 

  14u aan de Spuikom 

 

24/10  Huilen, lachen, huilen, lachen. Moodswings en de gevolgen. 

  14u aan de Spuikom 

 

30/10: Deze activiteit werd tot stand gebracht met de gulle hulp van  

  Jan de Nul n.v. 

  14u in het Jeugddorp 
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Tijdens het cursusweekend zelf is er geen tijd om theorie te 
geven. Daarom organiseren we een aanvullende theoriedag. 
Deze vind plaats in de lokalen van de Wilde Eend, Basis 
Frans Snacken, Veerstraat 82 te Drongen (Gent) op 
zondag 25 september van 10u tot omstreeks 16u.. Om 
deze theoriedag nuttig te houden voor iedereen wordt er dit 
jaar meer nadruk gelegd op de toepassing van de leerstof. 
Dit kan natuurlijk enkel als je zelf al je cursus doorgenomen 
hebt. 
De leerstof bestaat zoals elk jaar uit de inhoud van de 
roeicursus stilstaand en de zaken nodig voor het stuurbrevet 
zoals te vinden in bvb. Leidraad voor het stuurbrevet.(ISBN: 
9024009553)  
 
Als hulpmiddel kun je steeds alle oefeningen oplossen op het 
einde van het cursusboek. Tijdens de hele cursus staan 
uiteraard de instructeurs klaar om alle theorie uit te leggen en 
alle vragen te beantwoorden. 
  
Hoe kun je inschrijven voor deze fantastische ervaring?  
 
Net als vorig jaar zijn de plaatsen beperkt. Dus vroeg 
inschrijven is de boodschap! Er is slechts plaats voor 30 
deelnemers. 
Deze moeten al in het bezit zijn van hun “Commandobrevet 
Roeien op Stilstaand Water”. Inschrijven kan tot 12 
september 2010.  Let wel, om een financiële kater te 
vermijden bij de organisatie van de cursus wordt op 16 
september beslist of de cursus doorgaat of niet. Het minimum 
aantal deelnemers is 15 cursisten.  
 
Wil je graag deelnemen?  
 
Verwittig iemand van de leiding (Wulp@seascouts.be). Wij 
schrijven je dan wel in.  
De cursus kost 30 euro, te storten op ons rekeningnummer 
(zie vooraan in dit WH’tje) met vermelding “ naam”, “tak” en 
“Roeicursus Stromend”. 
 
Hopelijk kom je terug met een schitterende ervaring en een 
brevet rijker! 
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 Ook dit jaar krijg je de ideale mogelijkheid om tot het hoogste 
niveau binnen scouting door te groeien. Roeien op getijdenwater 
is geen makkie, tij mee of tij tegen, een groot verschil. 
Aanleggen en afvaren, eitje leggen en man over boord. Op 
stilstaand water lijkt dit eenvoudig, maar hoe gedraagt je vletje 
zich op de Schelde met 3 knopen stroming?  
  
Net als vorige jaar gaat deze cursus door in het welbekende 
idyllische dorpje Temse aan de Schelde. 
De roeicursus begint op vrijdag 07 oktober 2010 om 20u. Na 
een kennismaking met jullie instructeurs overlopen we de  
theorie. Zaterdag gaan we de Schelde op en proberen we ons 
vlet meester te blijven op het getijdenwater. ‟s Avonds volgt de 
theoretische proef en een surprise… 
Zondag staan we fris en monter op voor onze praktische proef. 
Het einde van de cursus is op zondag 09 oktober 2010 om 16u 
wanneer we, hopelijk, allemaal met ons commandobrevet naar 
huis gaan. 
  
De theorie voor de roeicursus stromend omvat: 
Alles wat staat in de roeicursus stilstaand water + het volgende 
uit het theorieboek Klein Vaarbewijs I & II. 
 

 Voorbereiding:  p11 tot  41 behalve stuk 

voortstuwingsinstallatie p28 t.e.m. 31 

 Manoeuvreren: p 42 t.e.m. p76 

 Vaarwegmarkering: alles i.v.m. laterale en cardinale 

markeringsystemen en sectorlichten p 77 t.e.m. p95 

 Binnenvaart Politie Reglement: inclusief dag en 

nachtkenmerken van schepen, vaarregels: p 98 t.e.m. p 
161 

 Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op zee 

(BVA): Lichten en dagtekens p178 t.e.m. 183,  Het 
scheepvaartreglement Eemsmonding (SRE):  P197 t.e.m. 
198. 

 Veilige vaart op ruime wateren, inclusief verticale en 

horizontale waterbeweging, inclusief oefeningen p 199 
t.e.m. p217 Koers en plaatsbepaling, inclusief oefeningen: 
p226 t.e.m. 256 

Roeicursus stromend 
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Vervolg programma SENIORS 

01-06/11 Cursus animator van FOS. Redelijk nuttig. Meer info bij Wulp  

  (Wulp@seascouts.be) of www.fos.be 

06/11  Stadsspel: Maraboe zijn appartement is vuil. Vuile kleren en 

  schoonmaakgerief meebrengen. 

  14u in het Jeugddorp 

 

19/11  Herfstfeest 

20/11  Eenheidszwemmen, je hoeft je niet op voorhand te wassen. 

  14u in het Jeugddorp. Niet vergeten: Zwemgerief & 2 euro 

 
27/11  Bosspel: Bagheera heeft gekust met Baloe! Kaa heeft dit  
  stiekem gezien… Kaa is nu stikjaloers en Akela vraagt zich  

  af waarom Kaa zo raar doet... 

  14u in het Jeugddorp 
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Ik was één van de 39.000 deelnemers van de 22ste wereld 

jamboree in Zweden, en het was groots!  Na een 5 daags 

regenachtig voorkamp in Denemarken bereikten we eindelijk het 

gigantische kampterrein en daar kwam de zon er eindelijk ook 

door. Om  scouts van over de hele wereld te kunnen ontvangen 

werd er  waarlijk een hele stad gebouwd, inclusief  winkels, 

cafés , eethuizen tot  zelfs een 

ziekenhuis, politiebureau en 

brandweerkazerne toe. We kregen 

er een lap grond toegewezen in het 

subcamp “Svedala”  waar we onze 

tenten mochten opzetten. Iedereen 

was super enthousiast en wilde 

me teen  he t  he le  t e r re in 

verkennen . We hadden geluk want 

de hoofdstraat “time avenue” 

bevond zich vlak bij ons subcamp. 

In het midden van die straat waren 

alle vlaggen van de aanwezige landen gehesen, 160 in totaal. Er 

stonden grote witte tenten waar je kennis kon maken met de 

cultuur van elk land. Als je die laan bleef  volgen kwam je 

uiteindelijk bij de eethuizen terecht waar je kon genieten van de 

specialiteiten van Nederland, Zwitserland, Hongarije, Japan, enz. 

er was nog zo veel meer te zien, maar dat was voor een andere 

keer want het was tijd om te gaan slapen. De volgende dag 

werden we wakker door bepaalde ochtendrituelen van onze 

buren o.a. het trompetteren van de Noren, Japanners die een 

zonnegroet deden. Nog altijd bleven er scouts van alle uithoeken 

van de wereld toestromen, die allemaal verzameld werden voor 

de grote openingsshow. De jamboree werd officieel geopend 

door niemand minder dan de enige echte “Bear Grylls”.  

World Jamboree: deelnemersverslag 
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 Reservekledij; 

 Regenkledij 

 Je roeicursus (ter 
plaatse te koop) 

Naam:       Voornaam: 
Adres:       nr:   bus: 
Postcode:       Gemeente: 
Email: 
 

Aspi/Junior/Senior* 
 

Beginner/gevorderde* 
 

Vegetarisch: *** Niet Vegetarisch: *** 
***Schrappen wat niet past 

Inschrijvingsfiche roeicursus 
stilstaand 
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Voor wie is de Roeicursus? 

 Er is het “roeibrevet”, dit is speciaal voor beginners. Hier leer je 
roeien, leer je roeibevelen begrijpen, leer je hoe een roeiboot in elkaar 
zit en word je een expert in eenvoudige knopen; 

 

 Er is ook het “commandobrevet”. Dit is voor gevorderden: je leert 
het bevel voeren over een roeiboot, je krijgt wat meer theorie en leert 
lijnwerpen en alle courant gebruikte knopen maken. 
 

 

Wanneer? 

We starten op zaterdag 1 oktober om 09h00 aan de basis, alles eindigt op 
zondag 2 oktober om 17h00. 
 

Wat kost dat? 

Leden van de 2de FOS betalen €15,00 (andere eenheden €25,00). Het 

bedrag kan gestort worden op rekeningnummer 001-3417486-58, tav. 
SeaScouts Oostende 2deFOS, Doornenbilkstraat 11, 8450 Bredene met 
vermelding Roeibrevet of Commandobrevet “naam cursist” vóór zondag 18 
september. 
Vorig jaar is de nieuwe FOS-cursus voor stilstaand zeilen en roeien 
uitgekomen. Als je deze al hebt hoef je hem niet opnieuw te kopen. Anders 
kost deze cursus je 15 euro, maar je kan hem wel nog gebruiken voor de 
zeilcursus ook. 
 

Hoe inschrijven? 

door onderstaande strook in te vullen en af te geven aan Rog of takleider. 
Lees goed de kleine lettertjes voor inschrijving. 
 

Wat moet ik meenemen? 

 

 Reservekledij; 

 Regenkledij 

 Je roeicursus (ter 
plaatse te koop) 

 Een lunchpakket voor de zaterdagmiddag; 
 Eetgerief (bord of gamel, bestek en beker); 
 Matje en slaapzak; 
 Schrijfgerief & papier; 
 Een klein beetje zakgeld [je krijgt voldoende 
te eten & te drinken]; 
 En je gezond verstand. 

Roeicursus stilstaand 
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De dagen daarna werden gevuld met “module-activities”   als 
quest, dream, GDV, earth, people en camp in camp. Buiten die 
activiteiten had je ook vrije tijd om  in Summer uit te rusten op 
het mini-strandje of  te gaan schaatsen in Winter of te gaan hooi-
klimmen in Autumn of gaan surfen in het four seasons square. Je 
kon ook altijd gewoon rond gaan lopen en mee doen aan de 
talrijke “spontaneous activities” als rolstoel racen of circus 
technieken. Dan was er nog cultural festival, dat was een dag 
waar elke troep zijn eigen land voorstellen. Zo kon je bij elk land 
eten gaan proeven of deelnemen aan typische spelletjes van dat 
land. Ook die dag werd weer feestelijk afgesloten met muziek op 
het hoofdpodium. Maar aan alle mooie liedjes komt een einde, 
dus ook aan deze. Maar dan wel met een knal!  De afsluitshow 
was echt geweldig met toffe muziek, vuurwerk en een bezoek 
van de Zweedse koning . Kortom het was een “once in a life time 
experience” .  Dus voor de mensen die de mogelijkheid hebben 
om binnen 4 jaar deel te nemen aan de jamboree in Japan, ge-
woon doen, want het is echt  een ongelofelijke ervaring.  
 

©  Narwal. 

 

Een ervaring om nooit meer te vergeten! Je leert er nieuwe 
mensen kennen uit eigen en andere landen. Je wordt eens 
uitgenodigd bij andere mensen om te komen eten, waaruit blijkt 
dat niets aan onze Belgische frietjes kan tippen. Je 
verbreekt ...er wereldrecords, zoek maar eens op: "22nd World 
Scout Jamboree Sweden: the plop" ( Je moet wel heel goed 
luisteren:) ) En op momenten als de slotshow staat de wereld wel 
even stil als je weet dat je een van de 40 000 scoutsen bent die 
op jamboree zijn... Aan alle kleintjes als je later de kans hebt om 
mee te gaan op jamboree, zeker doen! 
 

© Jariboe. 
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Volgende Welpen gaan dit jaar over naar de 
Aspiranten: 
(Indien je naam hier niet in vermeld staat, geen paniek. 
Ben jij geboren in het jaar 2000, dan mag ook jij naar de 
Aspiranten overgaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende Aspiranten gaan dit jaar over naar de 
Juniors: 
(Indien je naam hier niet in vermeld staat, geen paniek. 
Ben jij geboren in het jaar 1997, dan mag ook jij naar de 
Juniors overgaan) 

 
 
 
 
 
 
 

 Leander Bossuyt 

 Kaylee Ide 

 Elise Vermeersch 

 Istvan Vansteene 

 Tim Eneman 

 Matisse Monteyne 

 Manon Van Nuffel 

 Margaux Van Nuffel 

 Carmen Monteyne 

 Senninha Seynaeve 

 Piroschka Decorte 

 Kimsy Vanderstukken 

 Sien De Pauw 

 Karen Hoorne 

 Inge Jonckheere 

Overgangen 2011 
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Waar horen de kentekens op mijn uni-
form ? 
. 
1. Jaarkenteken 
2. Eenheidskenteken (2e FOS WESTHINDER) 
3. Sleutels Oostende 
4. FOS-teken 
5. Sea-scouts 
6. Boys-scouts-guide logo (niet verplicht) 
7. Belofte 
8. Taklint 

 
Alle andere kentekens die je in je scoutsloopbaan verdient 
komen op de linkermouw. 
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Het dragen van een uniform is bij de meeste scoutinggroe-
pen gebruikelijk. Het sluit aan bij de gedachte dat iedereen 
gelijkwaardig is, ongeacht rang of stand, religie of huids-
kleur. 
Er zijn meerdere redenen te verzinnen voor het dragen van 
een uniform: 

 Gelijkwaardigheid: Iedereen heeft ongeveer hetzelfde 

aan, of je nou rijk of arm bent, of wat je geloof of af-
komst ook is. 

 Herkenning: Aan de kleding is te zien bij welke scou-

tinggroep en welke functie iemand heeft. 

 Herinnering: Insignes en badges geven aan bij welke 

evenementen je bent geweest, of welke vaardigheden 
je hebt opgedaan 

 Praktisch: Het uniform kan tegen een stootje en mag 

vies worden, iets waar veel andere alledaagse kleding 
minder geschikt voor is. 

 
Ons uniform bestaat uit een donkerblauw scoutshemd voor-
zien van verschillende kentekens. Hierop wordt een blauw-
witte das gedragen, netjes dichtgeknoopt met een dasring. 
 
Een echte sea-scout draagt bovendien een mooie donker-
blauwe baseballpet met het logo van de sea-scouts erop. 
 
Als we het over perfect uniform hebben - dat is hetgene dat 
je aan de vlaggegroet draagt - dan bedoelen we hiermee: 
een proper uniform met alle kentekens, je das met dasring 
rond je nek en een zwarte of blauwe broek aan. Een korte 
broek is alleen verplicht tijdens het vaarseizoen.  
 
Zowel het uniform zelf, als de das, de kentekens en het 
petje, alsook sommige andere niet verplichte gadgets kan 
je verkrijgen in onze eigen FOS-shop.  
Waar en wanneer de FOS-shop open is kan je altijd terug 
vinden in de agenda achteraan in het WH‟tje. 

Het uniform 
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 Sarah Deschacht 

 Lisa Cheullet 

 Robin Monteyne 

Volgende Juniors gaan dit jaar over naar de 
Seniors: 
(Indien je naam hier niet in vermeld staat, geen paniek. 
Ben jij geboren in het jaar 1995, dan mag ook jij naar de 
Seniors overgaan) 

 
 
 
And last but not least! Volgende Seniors worden dit 
jaar een deel van de leidersploeg: 
 
 
 
 

 Amber Monteyne 

 Trixie Verhoeven 

 Jellle Maseman 

 Mathieu 

Vandecasteele 

 Silke Heusequin 
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De totemraad 
is proud to present... 

Ingetogen Hermelijn 
aka 

Silke Heusequin 

Goedhartige Stern 
aka 

Sara Deschacht 

Gemoedelijke Eider 
aka 

Lisa Cheullet 
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Aspiranten 

Juniors 

Maraboe Seniors 

Magoeari Mpango Bever 

Wulp  Ijsvogel Pelikaan 
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Welpen 

Stormvogel 
Akela 

Pygo 
Baloe 

Stern 
Bagheera 

Robin 
Kaa 

Eider 
Raksha 
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Naarstige Narwal 
aka 

Jelle Maseman 

 

Gedreven Pacu 
aka 

Joppe Dehandschutter 

Foto vlnr: 
Eider, Narwal, Stern, Pacu en 

Hermelijn 
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2de fos op Facebook! 

Ja, je leest het goed! Vanaf nu kan je alle leuke kampfoto‟s bekijken 
of scoutsupdates lezen vanaf onze facebookpagina! Het enigste dat 
je moet doen is de persoon „Tweede Fos‟ toevoegen als vriend. Heb 
je zelf nog een heleboel foto‟s uit de oude doos? Stuur een mailtje 
naar Mpango@seascouts.be en we zorgen ervoor dat jouw foto‟s ook 
op de pagina komen! 
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Aankondiging 
 

HERFSTFEEST 
Gezellig diner voor ouders en 

sympathisanten vergezeld van 
live entertainment door de le-

den en een entertainende  
diashow !  

 

Zaterdag 19 november ‘11 
 
 

Uitnodiging en info volgen 



24 

Westhinder:  Sep-Okt-Nov 2011 

Restaurant Lobster 

 

 

Van Iseghemlaan 64 

8400 Oostende 

059/50.02.82. 
 

www.lobster.be 

resto@lobster.be 

 

Françoise, William, Jasper en Joost Nollet  

 

Specialiteit van kreeft , zeevruchten en fijne visgerechten  
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Prachtige zonneterras 

Gezellig restaurant 

 

Zomer: 1 april - 11 november 

Alle dagen open vanaf 9.30u. 

 

Winter: zat / zon / of op aanvraag 
 

 

 

 

 

 
 

Nieuwpoortsesteenweg 634 

8400 Oostende  
 

Tel. 059 30 62 44 – Fax 059 30 62 43 
E-mail: walrave@pandora.be - Site: www.walrave.com 
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