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HOI GROEPSLEIDER OF 
GROEPSLEIDSTER
HOI BIVAKVERANTWOORDELIJKE

De lucht begint stilaan wat zomers te ruiken, de kinderen kijken vol spanning uit naar 
de vakantie� Het bivak, het hoogtepunt van het jaar, kruipt stiekem dichterbij� Krijg 
jij ook kriebels in je buik bij die gedachte? Terecht! Je bent alvast niet alleen� Straks 
vertrekken er weer duizenden kinderen en jongeren op bivak� Maar voor het zover is, 
moeten jullie met de leidingsploeg nog wel wat werk verzetten� Deze Bivakwijzer kan 
jullie daar zeker bij helpen!

De Chiro wenst jullie alvast een vlekkeloze voorbereiding en een geweldig bivak toe! 
Geniet ervan en denk eraan: je kunt met alle vragen, bedenkingen of problemen altijd 
terecht bij het nationaal secretariaat� We zullen al het mogelijke doen om je verder te 
helpen�

Heel veel bivakplezier!

juli - augustus

bivak

permanentie
03-231 07 95

Chirojeugd Vlaanderen

Opgelet: jij krijgt deze informatie als enige van je groep! 
Geef ze, indien nodig, aan de bivakverantwoordelijke.

Fara Elsen | Aanspreekpunt Bivak | bivak@chiro�be

Fara
Doe voor 1 juni je 

bivakaangifte in GAP!

 jan van bostraeten
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APRIL MEI JUNI JULI

Wat
wanneer

  Op bivak!  Eindelijk.               Geniet ervan!

n Ga op bezoek bij de 
bivakplaats 

n Kampbegroting: 
check? 

n Bezorg leden en 
ouders de praktische 
informatie

n   �������������������������������������������

n   �������������������������������������������

n   �������������������������������������������

n 1 mei aanvraag om 
te mogen spelen in 

Waalse bossen 

n Vervoer via NMBS of 
De Lijn aanvragen

n Tochten uitstippelen en 
testen

n   ������������������������������������������

n   ������������������������������������������

n   ������������������������������������������

n 1 juni 
bivakaangifte 

n 35 dagen op 
voorhand aanvraag 

vuur en spelen in het 
bos

n Neem nog een 
laatste keer 

contact op met de 
bivakeigenaar

n Afspraken maken 
met de kookploeg 

n Programma 
voorbereiden

n Verzekeringen: 
check?

n   �������������������������������������������

n   �������������������������������������������

n   ����������������������������������

n Zorg ervoor dat je van 
iedereen een ingevulde 
medische fiche hebt 

n   ������������������������������������������

n   ������������������������������������������

n   ������������������������������������������
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AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

  Op bivak!  Eindelijk.               Geniet ervan!

n   �������������������������������������������

n   �������������������������������������������

n   �������������������������������������������

n Bivakplaats zomer 
2020: check?

n Financiële zaken 
afsluiten 

n   ������������������������������������������

n   ������������������������������������������

n   ������������������������������������������

n Betaal zeker jullie 
factuur van de tenten 
die je uitleende� Zo 
niet? Geen tenten 
volgende zomer�

n   �������������������������������������������

n   �������������������������������������������

n   �������������������������������������������

n 4 november 2019: 
tenten aanvragen 

bij ULDK voor zomer 
2020

n   ������������������������������������������

n   ������������������������������������������

n   ������������������������������������������
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Meldingsplicht 
Wallonië

Een bivak in Wallonië 
moet officieel gemeld 
worden bij de 
kampgemeente� Als 
je je bivakaangifte op 
tijd deed (voor 1 juni), 
dan hebben wij dat voor 
jullie al in orde gebracht� 
Alstublieft!

Vooraf
Op bivak gaan vraagt de 
nodige voorbereiding. Naast 
geweldige programma’s 
uitwerken, de inkleding 
knutselen en de inschrijvingen 
regelen, moet je nog aan tal 
van andere dingen denken. 
Niet simpel! Alles wat je moet 
weten, vind je hier.

Bivakaangifte

Maak je bivakaangifte in orde 
tegen 1 juni! Zo kunnen wij je goed 
ondersteunen in geval van problemen� 

ADMINISTRATIE

(Doe dat ook voor je buitenlands kamp�)

Spelen in het bos en kampvuur

 ➔ In speelzones
 ➔ Of daarbuiten mét een toelating
 ➔ Meer info via opkamp�be/
toelating-aanvragen-vlaanderen

 ➔ Op minstens 25 m van bos en 
100 m van gebouwen

 ➔ Toelating aanvragen ten laatste 
35 dagen voor je kamp

 ➔ Meer info via  
opkamp�be/ vlaanderen

 ➔ Toelating van bosbeheerder nodig
 ➔ Ook voor sprokkelen
 ➔ Aanvragen voor 1 mei
 ➔ Aanvragen via opkamp�be/
toelatingen-wallonie

 ➔ Op minstens 25 m van bos
 ➔ Toelating aanvragen bij 
kampuitbater en soms ook 
gemeente

 ➔ Meer info via opkamp�be/wallonie
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Tenten 
verzekeren?

Dat is zeker een slim 
plan� En bovendien 
verplicht als je tenten 
van Defensie ontleent� 
Alles kan online 
geregeld worden� Meer 
informatie over de 
risico’s, de opties van de 
verzekering en de tarieven 
vind je op  
chiro�be/tenten-verzekeren�

TENTEN

Verhuur je 
tenten?

Laat het ons weten via 
chiro�be/indebuurt

Ergens anders 
tenten huren?

 ➔  Check  
chiro�be/indebuurt

 ➔  Zorg voor een goed 
contract (tip: er staat een 

modelcontract op de website)

Tenten 
via ULDK

 ➔  Vergeet je toezeggingsformulier niet! Zon-
der krijg je je tenten niet mee�

 ➔  Tel je tenten en de onderdelen goed bij het afhalen! De 
uitleendienst laat je telkens een document ondertekenen 

met hoeveel tenten je ophaalt of terugbrengt� Dat document is 
de basis voor je factuur en bij conflicten�

 ➔  Neem voldoende mensen mee om de tenten af te halen en terug 
te brengen� Het minimumaantal staat vermeld op het toezeggings-
formulier�
 ➔  Ook deze zomer zullen er controles gebeuren� Stel alle ontleende 
tenten op en zet er bedden in�
 ➔  Voorkom een boete en help andere groepen uit de nood: 

 annuleer je teveel aan tenten!  Voor 1 juni kan dat 
 kosteloos�

 ➔  Geef zeker de juiste persoon door� De ULDK 
heeft maar één contactpersoon per groep: 

degene die de aanvraag deed�

KAMPPLAATS CHECKLIST
 n Zorg ALTIJD voor een goed huurcontract! Dat is dé basis 
voor als er problemen zouden opduiken� (Denk aan: 
annulatie, energie- en afvalkosten, enz�)

 n Neem op tijd contact op met de eigenaar (moest je al 
gedaan hebben )�

 n Ga op plaatsbezoek!
 n Onderteken het Kampcharter en vraag aan je kamp-
gemeente en uitbater om hetzelfde te doen� Lees het nog 
eens na op chiro�be/kampcharter�

 n Bekijk de mogelijkheden van openbaar vervoer in de 
buurt�

 n Is al het nodige materiaal aanwezig (kookgerei, sjorhout, 
enz�)?

 n Maak de nodige adminis-
tratie in orde: 

 ➔ Meldingsplicht in Wallonië
 ➔ Ga na wat de regelgeving voor 
kampvuren is en doe indien no-
dig een aanvraag

 ➔ Ook om in bossen te mogen spelen, 
moet je een aanvraag indienen

 n Denk na over de inplanting van je terrein 
zodat je geluidsoverlast voor de buren zoveel 
mogelijk vermijdt�

 n Waar kan je terecht in geval van regenweer?

 jan van bostraeten
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Tenten

Het is altijd slim om je tenten te 
verzekeren� Tegen brand, diefstal of 
waterschade, bijvoorbeeld� Zeker als 
je tenten huurt, en dus een contract 
afsluit om ze in dezelfde staat aan de 
verhuurder terug te bezorgen, is een 
extra verzekering aan te raden� Het 
is zelfs verplicht voor tenten die je 
huurt bij Defensie�

Ongeval

Een ongeval tijdens de activiteit is in 
de meeste gevallen ook verzekerd� De 
aangifte kan je online doen via GAP� 

Auto

Dikwijls gebruiken jij of je 
kookouders een auto voor je 
Chirowerk� Op zich is dat geen 
probleem – tot je een ongeval 
hebt� Naast de schade aan derden 
(die gedekt wordt door de 
autoverzekering) blijf je achter met je 
eigen schade�

Om dat te voorkomen, neem 
je het beste een ‘omnium voor 
Chiroverplaatsingen’�

Extra leden of 
medewerkers

Zorg dat elk lid aangesloten is voor 
jullie op bivak vertrekken� Dat kan 
via het GAP� Zo is iedereen verzekerd 
voor elke snee of breuk die ze op 
bivak oplopen!

De andere medewerkers (kookploeg, 
ouders of oud-leiding die mee 
komen opbouwen of afbreken) 
zijn automatisch verzekerd� Daar 
hoef je niets extra voor doen� Het 
is wel raadzaam om zelf een lijst bij 
te houden van mensen die je wilt 
inschakelen�

IEDEREEN  
MEE OP KAMP

Goesting 
om die zalige 

kampervaring 
te delen met 

kinderen en jongeren 
die om de een of 

andere reden de weg 
naar de Chiro (nog) niet 

gevonden hebben?  
Voor kinderen en jongeren in 

een kwetsbare positie? Ga samen 
met ons op zoek naar hoe je hen 

kan meenemen. Want ook zij 
verdienen het om mee te genieten 

van jullie episch kampgevoel!

Waarom meedoen?
 ➔ Jouw kamp heeft de kracht om te 
verenigen� #Thepowerofplay

 ➔ Jullie maken écht het verschil voor 
die kinderen en jongeren! Je geeft 
hen de kans op de leukste tijd van 
hun leven�

 ➔ Krijg een paar leden extra� Vaak 
blijven de kinderen na het kamp 
nog naar de Chiro komen�

Hoe werkt het?
 ➔ Je kiest zelf hoeveel extra leden je 
meeneemt�

 ➔ Je engageert je om je best te doen 
om nieuwe leden welkom te heten 
op jouw kamp� Gaat er uiteindelijk 
niemand nieuw mee? Even goede 
vrienden�

 ➔ Het is belangrijk dat je een 
samenwerking probeert aan te 
gaan met een sociale organisatie: 
OCMW, vluchtelingencentra, 
centrum voor jongeren met een 
beperking, doelgroepspecifiek 
jeugdwerk, enz�

 ➔ Je krijgt van ons 300 gratis 
gepersonaliseerde promoflyers 
opgestuurd�

#wijdoenmee

VERZEKERINGEN

Info en aanvragen  
via chiro.be/tenten-verzekeren.

Alle info en de ongevalsaangifte 
die door de dokter ingevuld moet 
worden, vind je via chiro.be/
verzekeringen/ongeval-aangeven.

Info en aanvragen  
via chiro.be/autoverzekering.
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 n Zorg dat je ongevalsaangiften voor het buitenland bij je hebt�
 n Voor elk minderjarig lid heb je toestemming nodig van de ouders om het mee te nemen naar het buitenland� 
Formulieren daarvoor vind je op chiro�be/alle-bivakformulieren�

 n Zorg ervoor dat iedereen een Europese ziekteverzekeringskaart bij zich heeft� Elk lid en iedereen van 
de leiding moet dat zelf aanvragen bij zijn of haar ziekenfonds�

 n Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de plaatselijke wetten of gebruiken� (bv� over 
wildkamperen, openingsuren, enz�)

 n Zorg voor een kopie van de belangrijkste documenten of zet ze digitaal in je mailbox�
 n Zorg dat je nuttige telefoonnummers bij je hebt voor de regio waar je naartoe trekt�
 n Als jullie op uitwisseling gaan naar het buitenland, vergeet dan zeker niet je subsidies 
aan te vragen!

Kijk op chiro�be/buitenlands-kamp-
organiseren voor meer tips en info!

Vragen over buitenlands kamp, 
uitwisseling en bijbehorende 
subsidies? Spelen jullie 
met het idee om volgend 
jaar op buitenlands 
bivak of met je keti’s of 
aspi’s op Roundabout 
te gaan? Mail naar 
internationaal@chiro�
be en we helpen je 
graag verder!

Krap bij kas?

Chiro Voor Chiro helpt groepen 
met goede bedoelingen en een klein 
budget�

Meer info nodig?
Neem eens een kijkje op  
chiro�be/iedereenmee�

BUITENLANDS BIVAK

 dries vaes
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Fiets

Op kamp vertrekken met de fiets is 
dé meest duurzame manier� Super! 
Maar doe dat doordacht!

 ➔ Verken op voorhand de route
 ➔ Wees er zeker van dat je leden dat 
(fysiek) aankunnen

 ➔ Zorg ervoor dat ieders materiaal 
in orde is

 ➔ Voorzie indien nodig een 
volgwagen

 ➔ Zorg ervoor dat je de wegcode 
goed kent

De Lijn

Voor een afstand kleiner dan 50 km 
kan je een beroep doen op een bus 
van De Lijn� Je betaalt 1,30 euro per 
persoon� Die ‘kampbus’ aanvragen 
doe je minstens een maand op 
voorhand�

Voor gewone ritten rij je het 
goedkoopst met een M-card10� 
Dat is een tienrittenkaart die je via 
je smartphone kan aankopen met 
DeLijnApp�

NMBS

Vraag je groepsreis (meer dan vijftien 
personen) aan via de site van NMBS� 
Zo ben je zeker van je plaats� Wat 
kost dat? Leden onder twaalf jaar 
betalen een euro per persoon� De rest 
krijgt een korting van 60 % op het 
standaardbiljet�

Reserveren doe je het beste zo vroeg 
mogelijk, uiterlijk twaalf werkdagen 
voor vertrek�

Auto’s
Soms zijn auto’s de enige optie� 
Probeer je ook dan op een 
ecologische manier te verplaatsen� 
Zorg voor een goed carpoolplan 
en zorg ervoor dat alle auto’s zo vol 
mogelijk zitten�

Tip: op groupcarpool�com kan je 
gemakkelijk en gratis een carpoolplan 
maken�

Bijna weg

Tussend’Oortjes

Niets handiger dan een 
hoop kleine spelletjes 
die je tussendoor 
(tijdens het wachten op 
de bus, aan tafel, enz�) 
boven kan toveren� Op 
zoek naar inspiratie? 
Neem dan zeker een kijkje in de 
Tussend’Oortjes� Verkrijgbaar bij De 
Banier (5 euro)�

PROGRAMMA
Begin op tijd aan de voorbereidingen van je kampprogramma.  
Hieronder enkele tips die jullie op weg kunnen helpen.

Knisperen

Op zoek naar een andere Chirogroep 
om een megastadsspel tegen te 
spelen? Wil je bij een andere 
Chirogroep overnachten op 
tweedaagse? Het kan allemaal!

Laat ons via chiro.be/knisperen 
weten dat je wil knisperen� Wij 
bezorgen je een lijst met de groepen 
die in de buurt op kamp zijn� 
Afspreken maar!

Jaarthema

Ga op bivak zeker 
aan de slag met het 
jaarthema� Neem 
een kijkje op chiro�
be/jaarthema� Je vindt 
er een hoop spelen en impulsen die 
je op weg kunnen helpen� Check via 
chiro.be/materiaal-en-downloads 
zeker het spel ‘Kippenvel’, speciaal 
voor op bivak gemaakt!

VERVOER

Meer info vind je via  
delijn.be/opkamp.

Tips en tricks  
vind je via veiligopstap.be.

 peter corens
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Ongetwijfeld staat 
de kookploeg ook dit 
kamp weer klaar om 
heerlijke gerechten uit 
hun mouw te toveren. 
Mmmm, laat maar 
komen!

Vraag hen zeker om 
over de onderstaande 
zaken na te denken. 
Zo stel je het ideale 
recept samen voor een 
overheerlijk kamp!

Koken voor iedereen

Niet eenvoudig, zo met al die diëten! 
Enkele tips:

 ➔ Ga op voorhand in dialoog met de 
ouders en leden�

 ➔ Streef ernaar dat iedereen 
wat inspanningen doet� 
Kunnen de ouders bv� 
speciale ingrediënten zelf 
voorzien of recepten 
aanleveren?

 ➔ Voorzie een volwaardig 
alternatief� (Dus niet 
elke dag een ei als 
vleesvervanger�)

 ➔ Probeer verschillende 
diëten in één gerecht 
te krijgen� (Vegetarisch 
is bv� ook halal, of haal 
al het vlees voor een 
bepaalde maaltijd ineens bij de 
halalslager�)

 ➔ Voorzie een veggiedag voor iedereen�
 ➔ Kost een bepaald dieet wat meer, 
reken dan liefst toch geen extra 
kosten aan� We gaan uit van een 
solidariteitsprincipe� Voor EHBO 
vraag je ook geen aparte bijdrage voor 
kinderen die veel pleisters gebruikt 
hebben�

BIKKE-
BIKKE-
BIK

Goeien BOEF

Met enkele eenvoudige handelingen 
kan je een voedselvergiftiging  
vermijden! 

Bezorg deze informatie  
én de fiche die je in deze zending 
vindt zeker aan je kookploeg.

Bederf je zomerkamp niet!

Op zoek naar een goede manier om 
je kampmenu samen te stellen? Denk 
dan zeker na over de volgende zaken:

 ➔ Is het lekker?
 ➔ Kunnen we bepaalde ingrediënten 
lekker vers in de buurt kopen?  
(bv� aardappelen bij een boer uit 
de buurt)

 ➔ Kan iedereen er (al dan niet met 
een kleine aanpassing) van mee-
eten?

 ➔ Kies voor seizoensgebonden 
ingrediënten�

 ➔ Vermijd grote overschotten� 
Heb je ze toch? Voorzie dan een 
manier om die te verwerken�

Raadpleeg de belangrijke 
tips en tricks op opkamp.be/
voedselveiligheid.

 jan van bostraeten
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UITGAVEN
1. VOORBEREIDING

Drukkosten

Voorschot huur kampplaats

Verzekeringskosten

Aankoop materiaal

Huur materiaal

2. OP KAMP
Vervoerskosten

Vervoer materiaal

Huurprijs kampplaats 

Water

Elektriciteit

Gas

Afval

Voeding 
stel een vast bedrag per dag per persoon voorop 

(bv. 6 euro/persoon/dag) 

? euro x ? dagen x ? personen

Geld voor eventuele uitstappen 
bv. toegangsprijs, ijsje, enz.

Huur ander materiaal 
(bv. toilethokjes, sjorhout, enz.)

Andere: 

 Totaal uitgaven

INKOMSTEN
3. VOORBEREIDING

Eventuele subsidies

Opbrengst kampkasactiviteiten 

Betaalde kampgelden 
(leden, leiding, kookploeg, enz.) 

Andere inkomsten 

 Totaal inkomsten  

INKOMSTEN UITGAVEN RESULTAAT

- =

Op bivak gaan kost geld. Het is niet eenvoudig om een begroting 
te maken, maar het kan er wel voor zorgen dat je bivak niet (te) 
verlieslatend wordt.

Hoe begin je eraan?

Kampprijs 
te hoog?
Voor sommige 
leden (of hun ou-
ders) is de kampprijs 
toch nog te hoog� Bekijk 
met de leidingsploeg op 
voorhand wat daarvoor 
mogelijk is� Bekijk eventueel 
welk solidair systeem mogelijk 
is, of de kas kan bijspringen, of er 
een spaarplan mogelijk is, of kor-
ting geven een optie is, enz� Of zijn er 
andere acties die je kan ondernemen? 
Bijvoorbeeld: zelf een aantal veldbedden of 
slaapzakken voorzien�

Wat de uitkomst ook is: informeer ALLE ouders 
over de beslissing�

Lukt het toch niet om tegemoet te komen aan de 
gezinnen die het niet breed hebben, dan kan Chiro Voor 
Chiro misschien wel helpen�  
Meer info op chiro.be/chirovoorchiro�

WA KOST DA?
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Kampprijs 
te hoog?
Voor sommige 
leden (of hun ou-
ders) is de kampprijs 
toch nog te hoog� Bekijk 
met de leidingsploeg op 
voorhand wat daarvoor 
mogelijk is� Bekijk eventueel 
welk solidair systeem mogelijk 
is, of de kas kan bijspringen, of er 
een spaarplan mogelijk is, of kor-
ting geven een optie is, enz� Of zijn er 
andere acties die je kan ondernemen? 
Bijvoorbeeld: zelf een aantal veldbedden of 
slaapzakken voorzien�

Wat de uitkomst ook is: informeer ALLE ouders 
over de beslissing�

Lukt het toch niet om tegemoet te komen aan de 
gezinnen die het niet breed hebben, dan kan Chiro Voor 
Chiro misschien wel helpen�  
Meer info op chiro.be/chirovoorchiro�

TIP
Hou tijdens het kamp de kosten goed bij. 
Daardoor kun je eventueel je plannen nog 

wat bijsturen om toch binnen je bud-
get te blijven. En je kunt voor het 

volgende jaar een betere 
begroting maken op 

basis van die ge-
gevens.

Terugbetaling 
door gemeente  
en/of ziekenfonds
Sommige gemeenten en zieken-

fondsen betalen ouders een deel 
van het lid- en/of kampgeld 

 terug� Daarvoor moeten 
 ouders van jullie een inge-

vuld formulier krijgen� 
Het deelnameattest 

voor de zieken-
fondsen vind je in 

deze Bivakwijzer� 

Heb je winst 
gemaakt op 
je kamp?
Straf! Weet dat je met je groep ook 
een centje kan bijdragen aan groepen 
die het niet zo breed hebben� Je 
kan storten voor Chiro Voor Chiro 
en zo andere groepen en leden 
helpen! Storten kan op BE10 7895 
1157 6604� Meer info op chiro�be/
chirovoorchiro� Thanks!

Meer info vind je op  
chiro.be/bivak-of-lidgeld.
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LEIDINGSPLOEG, 
WIE DOET WAT?

Er kunnen al eens wat vragen opduiken over de 
taken van je VB of de taakverdeling binnen je leidings-

ploeg. Heb je een VB en weet je niet goed wat hij of zij 
kan doen op kamp? Dan is de onderstaande lijst een handig 

hulpmiddel!

Print deze lijst twee keer af: een keer voor de VB en een keer 
voor de leidingsploeg. Vraag aan de VB om op de onder-
staande vragen te antwoorden hoe hij of zij zichzelf ziet op 
kamp. Vul de vragenlijst op de leidingskring ook in met alle 
leiding. Nadien leg je beide antwoordbladen naast elkaar 

en kun je vergelijken. Dat kan de start zijn van een 
gesprek.

Ervaar je zelf een aantal moeilijkheden 
omtrent je rol als groepsleiding? Eén 

adres: groepsleiding@chiro�be�

JE KUNT DEZE LIJST NOG AANPASSEN  
NAAR JULLIE WERKING.
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BESCHRIJVING
Contact houden met de eigenaar, politie, gemeente, brandweer

Boswachter, regeling kampvuur, enz�

Zorgen voor EHBO

Postkaartjes verkopen

Gaan winkelen op bivak

De leidingskring volgen

Meespelen met de afdelingen

Fotograaf van dienst zijn

Met zieken/gewonden naar dokter of ziekenhuis gaan

Chauffeur van dienst zijn

De algemene veiligheidscoördinator zijn

Af en toe verhaaltjes voorlezen voor een afdeling

Troostende en zorgende ouderfiguur zijn voor de leden

Luisterend oor zijn voor leiding 

De baas zijn op bivak 

Een deel van de leidingsploeg zijn

Zich neerleggen bij wat de leidingsploeg beslist

De opruimer van de kampplaats zijn

Informeren naar de openingsuren van het zwembad, enz�

Het tijdschema in het oog houden (eten, opstaan, enz�)

Controleren op orde en netheid

Schouderklopjes uitdelen

Mee de kampplaats vastleggen

Mee op planningsweekend voor het bivak gaan

De kookploeg mee samenstellen

Mee het thema uitwerken

De klusjesman/-vrouw zijn op bivak 

Mee evalueren

Zorgen voor bezinning/duiding

Ingrijpen bij onhandelbare leden

Mag enkel mee om ten dienste te staan voor iedereen

Tien dagen mee op bivak gaan

NEENJA
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Op bivak
SAFETY FIRST

Onderweg

Zijn we er bijna? Met de fiets of te 
voet, elke groep legt kilometers af 
tijdens het kamp� Je als groep in het 
verkeer begeven, is niet zonder risico� 
Enkele tips:

 ➔ Kijk op veiligopstap�be voor de 
wegcode en extra tips en tricks�

 ➔ Stippel op voorhand je route uit en 
maak zoveel mogelijk gebruik van 
Trage Wegen (www�tragewegen�
be/in-mijn-buurt/trage-wegen)�

 ➔ Niet elke groep kan even ver 
wandelen of fietsen� Zorg er dus 
voor dat je route afgestemd is op 
de doelgroep� 

Meer info vind je op chiro.be/veiligheid.

EHBO

In de wet staat dat je geen medicatie 
mag toedienen aan kinderen of 
medeleiding� Ook niet als je dat 
geneesmiddel kunt verkrijgen zonder 
voorschrift, zoals pijnstillers�

Wat mag je dan wél doen?
 ➔ Geef kinderen alleen medicatie 
die op de medische fiche vermeld 
staat�

 ➔ Denk je dat er andere medicatie 
nodig is, raadpleeg dan altijd een 
arts en/of apotheker� Dat geldt 
ook voor medicatie die je zonder 
voorschrift kunt krijgen�

 ➔ Zorg ervoor dat je van iedereen 
een ingevulde medische fiche 
hebt� Invulfiches vind je in deze 
Bivakwijzer, maar ook digitaal op 
chiro�be/alle-bivakformulieren�

 katrien guetens
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WAT MOET ER 
IN JE BIVAKMAP 
ZITTEN?

 n Bivakwijzer
 n Ongevalsaangiften (opgepast: 
voor in het buitenland heb je een 
andere versie nodig)

 n Verzekeringsformulieren: tenten, 
auto’s, ander materiaal, enz�

 n Medische fiches van leden en 
leiding

 n Contract van de kampplaats

PERMANENTIE
Chirojeugd Vlaanderen is tijdens juli 
en augustus alle dagen 24 uur per dag 
bereikbaar voor jullie in geval van 
nood!

juli - augustus

bivak

permanentie
03-231 07 95

Chirojeugd Vlaanderen

Opgelet: buiten de kantooruren kom 
je op een voicemail terecht. Spreek 
een boodschap in en laat zeker een 
telefoonnummer achter waarop we 
je kunnen bereiken� In dringende 
situaties bellen we je binnen de vijf 
minuten terug�

Meer tips en aandachtspunten vind je 
op chiro.be/bivak/regels-en-veiligheid/
op-tocht.

Meer info op chiro.be/ info-voor-
leiding/veiligheid/vuur.

 Surf naar chiro.be/alcohol-en-drugs.

Meer info op chiro.be/ info-voor-
leiding/veiligheid/water. 

Water
Niets heerlijker dan waterspelen op 
een warme dag op kamp� Maar water 
houdt ook gevaren in!

 ➔ Zorg dat je weet hoe goed je leden 
kunnen zwemmen en zorg altijd 
voor toezicht� 

 ➔ Een vlot bouwen, doe je niet 
zomaar� Zorg ervoor dat het stevig 
en veilig genoeg is� 

 ➔ Drink niet zomaar van elk water� 
Leidingwater is het veiligst� 

 katrien guetens

Vuur

Spelen met vuur vraagt aandacht! 
Schat alle risico’s goed in en wees 
goed voorbereid! Kampvuur? 
Geniet! Maar heb hier ook de nodige 
aandacht voor de veiligheid� Volg de 
instructies van de brandweer� En gooi 
niet zomaar alles op het vuur� 

Brandwonden? Eerst water, de 
rest komt later! Laat minstens tien 
minuten koud of lauw water over de 
brandwonde lopen�

Op tocht
Tweedaagse, dropping of liften, het 
hoort voor veel groepen bij op kamp 
gaan� Maar denk ook hier goed over 
na en hou rekening met verschillende 
factoren� 

 ➔ Is de afstand haalbaar? 
 ➔ Bouw verschillende checkpoints 
in�

 ➔ Hou te allen tijde contact met 
elkaar�

 ➔ Safety first: zorg ervoor dat 
iedereen goed opvalt in het 
verkeer (denk aan een fluo hesje)� 

 ➔ Liften en een dropping zijn niet 
voor iedereen vanzelfsprekend� 
We raden die activiteiten dan ook 
niet aan voor leden onder de 14 
jaar� 

 ➔ Zorg ervoor dat ouders op de 
hoogte zijn van jullie plannen�  

Alcohol en drugs

De wet verbiedt het verkopen, 
schenken of aanbieden van alcohol 
aan -16-jarigen� Dus ook bier en 
wijn� Aan -18-jarigen mag je geen 
sterkedrank verkopen, schenken of 
aanbieden� Drugs en Chiro is een 
no go! Maak goede afspraken en 
zorg dat die voor iedereen duidelijk 
zijn� De brochure ‘Za/ot op kamp’ 
die je bij in deze zending vindt, kan 
je daarbij helpen� Meer informatie 
nodig?

 jan van bostraeten
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Laat je bivak rustig doorgaan, 
maar check zeker de tips op de 

volgende pagina!

Denk erover na om je bivak stop 
te zetten� Bekijk zeker de tips 

op de volgende pagina�

Overleg samen met 
de nationale koepel 

en de arts wat er 
moet gebeuren�

Laat je bivak rustig doorgaan, maar 
bewaak het goed en verzorg de 

slachtoffers� Check ook de tips op 
de volgende pagina!

Neem contact op met het 
nationaal secretariaat en 

bekijk samen de verschillende 
ondersteuningsmaatregelen�

Heeft jouw groep 
te maken met een

noodsituatie?
Zijn er een aantal 

leden ziek?

Doe dit zo snel 
mogelijk!

Hadden jullie last van 
een storm?

Is de draagkracht van de 
groep voldoende om het 
bivak te laten doorgaan?

Zijn er nog voldoende veilige 
slaap- en speelruimtes 

voor de leden, leiding en 
kookploeg?

Hebben jullie al een 
dokter gecontacteerd?

Heeft er zich een 
ongeval voorgedaan?

Heb je de ouders al 
gecontacteerd en de 

hulpdiensten verwittigd?

Is de schade aan materiaal 
e.d. beperkt gebleven?

Zijn er voldoende oud-
leidingsmensen, gewesters, 

verbonders,... die jullie enkele 
dagen willen bijstaan?

Is er een dodelijk 
slachtoffer bij betrokken?

Is de groep erg 
aangeslagen?

Hebben jullie te maken 
met een groot aantal zieke 

leden? (10-20%)

Is het nog haalbaar om het 
bivak te laten doorgaan 

ondanks de schade?

neen JA

JA

neen

neen

JA

JA

JA

JA
JA

JA

JA

neen
neen

JAJA

neen
neen

JA

neen

oké

JA

neen

neenneen

neen

JA

CrisisCRISIS
Wat nu? Moet je je kamp stopzetten of niet?

Beslissingsboom
Noodweer of erg veel zieken? Deze beslissingsboom helpt jullie bij de beslissing of je je 

kamp het beste stopzet of niet� Maar het spreekt voor zich dat elke situatie anders is� 
Alles hangt af van de context en de draagkracht van jullie ploeg�
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ZIT JE NOG MET VRAGEN? BEL DE BIVAKPERMANENTIE EN ZIJ HELPEN JE ZEKER VERDER! 03-231 07 95

Je laat het bivak toch doorgaan� Super! Waar moet je 
zeker eens over nadenken?

 n Breng zo snel mogelijk de ouders (en eventueel andere 
familieleden) op de hoogte�

 n Breng het nationaal secretariaat op de hoogte en geef 
jullie beslissing mee�

 n Schakel hulp in van gewesters, oud-leiding, enz�
 n In geval van ziekte:

 ➔ Verzorg de zieken�
 ➔ Zonder de zieken af zodat ze verder niemand kunnen 
besmetten� Bv� leg hen in een apart lokaal of een aparte 
tent, voorzie een aparte wc, enz�

 ➔ Ontsmet een aantal keren per dag de toiletten en het 
materiaal met Dettol�

 ➔ Hou het aantal besmettingen in de gaten�
 ➔ Laat de dokter zo nodig opnieuw langskomen�
 ➔ Vul de nodige verzekeringspapieren in en hou alle 
rekeningen goed bij�

 n In geval van storm:
 ➔ Hou de staat van de tenten en lokalen in de gaten�
 ➔ Als dat mag, graaf dan greppels rond de tenten� Zorg 
voor een ophoping onder de randen van het grondzeil, 
zodat het water erlangs loopt�

 ➔ Vraag bij schade aan tenten aan de lokale politie om 
een pv te komen opstellen� Maak foto’s� Als het om 
geleende of gehuurde tenten gaat, breng je de eigenaar 
op de hoogte�

 ➔ Neem contact op met de brandweer�
 ➔ Vul de nodige verzekeringspapieren in�
 ➔ EN GENIET NOG MET VOLLE TEUGEN VAN 
JULLIE KAMP!

Je zet je bivak stop? Jammer, maar soms is het beter zo� 
Denk zeker na over de volgende punten�

 n Breng zo snel mogelijk de ouders (en eventueel andere 
familieleden) op de hoogte�

 n Breng het nationaal secretariaat op de hoogte en geef 
jullie beslissing mee�

 n Voorzie een vervoermiddel waarmee de voltallige 
groep thuis geraakt� (Bussen e�d� vallen niet onder de 
Chiroverzekering�)

 n Overloop samen met de kampeigenaar het contract en 
bekijk o�a� hoe het zit met vroegtijdige stopzetting�

 n Duid één verantwoordelijke aan die de pers te woord 
staat� Of vraag aan Chirojeugd Vlaanderen of zij die taak 
op zich kunnen nemen�

 n Schakel hulp in van gewesters, oud-leiding, enz�
 n Zeg de eventuele drank- en voedselbestellingen af bij het 
grootwarenhuis, de bakker, de slager, enz��

 n Bespreek met je leidingsploeg een eventuele terugbetaling 
van het inschrijvingsgeld voor het kamp�

 n Laat een vaststelling maken van schade aan materialen en 
vraag aan de politie altijd een pv-nummer�

 n Vul de nodige verzekeringspapieren in�
 n Voorzie in de mate van het mogelijke een gezamenlijk 
afsluitmoment� Dat kan ook wanneer jullie allemaal veilig 
en wel thuis zijn�

 n Schakel professionele hulp in voor betrokkenen die extra 
hulp kunnen gebruiken�

 n Stuur de aangifteformulieren op tijd door naar de 
verzekeringsmaatschappijen�

TOCH DOORGAAN STOPPEN
 jan van bostraeten
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Crisiscommunicatie
Contacteer  
Chirojeugd Vlaanderen
Tijdens de bivakperiode en de week-
ends voorziet Chirojeugd Vlaanderen 
permanentie om Chirogroepen dag 
en nacht te helpen bij noodsituaties� 
Je kunt die noodlijn bereiken op 03-
231 07 95�

Voor ernstige noodsituaties – zoals 
serieuze ongevallen en brand – is de 
permanentielijn ook ’s nachts bereik-
baar� Het antwoordapparaat neemt 
je boodschap op en seint ze 
binnen de vijf minuten door 
naar de permanentieverant-
woordelijke� Die persoon 
neemt zo snel mogelijk 
contact op met jou�

Je kunt aan Chirojeugd 
Vlaanderen vragen om 
de crisiscommunicatie 
over te nemen of ze 
kunnen je bijstaan als 
je het zelf wilt op-
nemen� 

Stap 1

Bevries de situatie (wat 
is er juist gebeurd?)

Spreek eerst met elkaar over 
de gebeurtenis, zo voorkom je 
uiteenlopende versies van de feiten� 
Ga met je leidingsploeg na wat de 
aanleiding van de noodsituatie was� 
Wees daarbij objectief�

Stap 2

Het nieuws naar 
buiten brengen

 ➔ Spreek samen een standpunt af 
dat je naar buiten zal brengen� 
Wat mag je zeggen en wat beter 
niet? Zorg dat iedereen van die 
afspraken op de hoogte is�

 ➔ Wees daarbij eerlijk� Vertel geen 
onwaarheden! Je maakt de zaken 
alleen maar ingewikkelder en 
werkt je Chirogroep nog meer in 
de problemen�

 ➔ Geef enkel feiten, geen 
interpretaties of emotionele 

getuigenissen�
 ➔ Duid één woordvoerder 

aan en zorg dat de andere 
leiding iedereen met 
vragen naar hem of haar 
doorverwijst�

Stap 3

De crisis verder 
aanpakken

Maak een taakverdeling 
op voor alle opdrachten die 

nodig zijn bij het behandelen 
van de crisis� Wie volgt wat op?

Stap 

Publieksgroepen waarmee 
je moet communiceren

 ➔ De onmiddellijke betrokkenen, binnen én buiten de groep
 ➔ Leden en leiding: zij die elders wachten op nieuws

 ➔ Ouders van leden
 ➔ Sociaal netwerk rond de groep: parochie, gemeente, enz�

 ➔ Externe betrokkenen
 ➔ Bij ernstige situaties tijdens buitenlandse initiatieven moet je ook de Belgische ambassade 

op de hoogte brengen� (De contactgegevens vind je via diplomatie�belgium�be/nl/Diensten/
ambassades_en_consulaten/belgische_ambassades_en_consulaten_in_het_buitenland�)

 ➔ De verzekeringsmaatschappij van de Chiro (IC Verzekeringen, Kempische Steenweg 404, 3500 Hasselt, tel� 
011-87 04 11, info�verzekeringen@interdio�be)

 ➔ Pers en media, enkel op vraag van de pers zelf
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Evaluatie
Het is belangrijk om elke crisis te 
evalueren en eruit te leren, zodat de kans 
op herhaling miniem is� Overleg wat 
goed verlopen is en wat beter kon� Wat 
kan ervoor zorgen dat die situatie zich 
in het vervolg niet meer voordoet? Maak 
nieuwe afspraken om een volgende crisis 
te vermijden� Soms kan het goed zijn 
voor je imago en het vertrouwen van 
ouders om die nieuwe afspraken ook aan 
ouders en leden door te communiceren�

Tot slot
Vergeet niet hulpdiensten en andere 
mensen te bedanken die je bijgestaan 
hebben tijdens de noodsituatie�

Communicatiemiddelen
 ➔ Een omzendbrief maakt duidelijk wat 
er gebeurd is, het is als het ware een 
verklaring die meer duiding geeft bij 
mogelijke vragen en die iedereen kan 
gebruiken om op dezelfde manier te 
communiceren�

 ➔ De website van je groep
 ➔ De Facebookpagina van je groep
 ➔ Persoonlijk contact, huisbezoek
 ➔ Het groepsblad
 ➔ Een ouderavond

BELANGRIJK! 
Zolang de noodsituatie niet onder 
controle is, moet je de buitenwereld 
niet te woord staan. Je kunt dan 
verklaren dat voor jou de situatie 
primeert en dat je de pers later 
zult inlichten� Vertel zeker geen 
onwaarheden aan de pers, dat kan 
je later in een lastig parket brengen� 
Je vertelt beter niets als je niet zeker 
bent� Beschuldig niemand van de 
leiding en ook geen buitenstaanders, 
maar beschrijf de situatie zo objectief 
mogelijk�

 jan van bostraeten
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“HIER KRIJG IK KIPPENVEL VAN.“

“IK ZIE HET NIET MEER ZITTEN.”

“IK MIS MIJN MAMA EN PAPA.”

Ça va?!
EHBGOK (Eerste hulp bij gevoelens 
op kamp)

Op kamp gebeurt er heel veel� Er 
wordt gespeeld, gelachen, gehuild 
en vooral heel veel pret gemaakt� 
Tijdens het kamp komen er bij 
de leden (en je medeleiding) 
verschillende gevoelens naar boven� 
Hoe ga je daar als leiding mee om op 
kamp? Iedereen is anders, en zo gaat 
ook iedereen op een andere manier 
met gevoelens om� Pin je dus niet te 
veel vast op deze handleiding, maar 
probeer samen met je medeleiding of 
afdeling uit wat er voor jullie werkt� 
Check chiro�be/kampgevoelens voor 
een hoop tips en tricks�

 ➔  Avon-
tuurtjes: 

leden en/
of leiding 

moeten niet 
per se een relatie 

hebben om met 
elkaar te kussen of 

seks te hebben� Wat 
kan er tijdens jullie kamp 

wel en niet? Zijn er andere 
afspraken voor leiding dan 

voor leden?
 ➔ Bloot en privacy: hoe houden 

jullie rekening met de privacy van 
jullie leden? Wanneer is bloot oké en 
wanneer niet?

Met de volgende aandachtspunten 
kunnen jullie rekening houden als je 
afspraken maakt�

 ➔ Verliefd zijn is heel normaal, zowel 
voor kinderen en pubers als voor 
jongvolwassenen� Meer nog, het is 
zelfs heel leuk! Ook seksuele ont-
wikkeling is een doodgewoon deel 
van opgroeien� Lees meer over de 
seksuele ontwikkeling van kinderen 
op chiro�be/groeilijn�

 ➔ Ook al zijn seksuele ontwikkeling en 
verliefd worden de normaalste zaak 
van de wereld, het is enkel oké als 

het zich in de juiste context afspeelt 
(situatie, omstandigheden)�

 ➔ In een gezonde relatie of een avon-
tuurtje is gelijkwaardigheid van 
beide partners erg belangrijk! Er 
moet evenwicht zijn op het vlak van 
leeftijd, intelligentie, kennis, levenser-
varing, rijpheid, macht, enz�

 ➔ Lichamelijk of seksueel gedrag is 
alleen oké als alle betrokkenen dui-
delijk akkoord gaan en zich er prettig 
bij voelen� Toestemming van alle 
betrokkenen is dus onontbeerlijk!

Wat als er op kamp problemen opdui-
ken rond die afspraken of als er onpret-
tige situaties gebeuren op het vlak van 
relaties of seksualiteit?

 ➔ Luister altijd naar alle betrokken 
partijen.

 ➔ Probeer samen tot een gedragen 
oplossing te komen�

 ➔ Hou rekening met de privacy van de 
betrokkenen� Niet heel jullie Chiro-
groep of zelfs leidingsploeg moet 
weten wat er aan de hand is� Ook 
communicatie met ouders moet deli-
caat aangepakt worden�

 ➔ Komen jullie zelf niet tot een oplos-
sing of overstijgt de situatie jullie 
kunnen? Neem dan contact op met 
de bivakpermanentie. Chirojeugd 
Vlaanderen heeft de nodige expertise�

Relaties

Het kamp kan weleens zorgen voor 
vonkjes en verliefde gevoelens tussen 
leden en/of leiding in jullie groep� Maak 
daarom op voorhand goede en concrete 
afspraken over relaties en seksualiteit�

 ➔ Relaties tussen leiding: wat kan en 
wat kan niet? Wanneer en waar kan 
het wel en niet? Hoe verwachten jullie 
dat koppels zich gedragen tegenover 
de leidingsploeg en de rest van de 
groep? Kan het dat die koppels zich 
afzonderen?

 ➔ Relaties tussen leden: wat als twee 
leden verliefd worden op elkaar? 
Hoe, waar en wanneer mogen ze dat 
tonen? Wat doen jullie als ze elkaar ‘s 
nachts of op een ander vrij moment 
stiekem gaan opzoeken?

 ➔ Relaties tussen leiding en leden: wan-
neer kan dat wel en niet voor jullie 
leidingsploeg? Hoe, waar en wanneer 
mogen ze hun relatie tonen? Kan het 
dat die koppels zich afzonderen?

LEDEN

 jan van bostraeten
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Straffen of belonen?

Op kamp halen je leden al eens iets 
uit en soms gaan ze daarbij te ver� Je 
begeleidingshouding en de manier 
waarop je reageert, bepalen de mate 
waarin je leden zullen begrijpen dat hun 
gedrag niet oké was�

Benader je leden in de eerste plaats 
zoveel mogelijk positief� Een gepast en 
gemeend compliment zorgt voor een 
positieve ploegsfeer�

PROACTIEVE 
BEGELEIDINGSHOUDING

 ➔ Wees aanwezig en ken je leden�
 ➔ Wees eerlijk en spreek vanuit 
 jezelf: ‘Ik voel me ��� bij jouw 
 gedrag’ (ik-boodschap)�

 ➔ Maak een onderscheid tussen het 
gedrag van het lid en zijn of haar 
persoonlijkheid�

 ➔ Leg uit waarom je een regel oplegt�
 ➔ Voorzie structuur door op voor-
hand met je leden afspraken te 
maken�

 ➔ Geef complimentjes als je leden 
iets goed doen�

HOE REAGEER JE OP 
ONGEWENST GEDRAG?

 ➔ Wacht een rustig moment af om 
te reageren� Laat de situatie eerst 
afkoelen�

 ➔ Benoem het gedrag van het kind 
en leg uit waarom het niet goed is�

 ➔ Zoek met het lid naar een gepaste 
compensatie voor het gedrag� Help 
het inzicht te krijgen in wat het 
gedaan heeft�

 ➔ Wees consequent, maar hou 
 rekening met de specifieke situatie 
en het specifieke kind�

 ➔ Maak afspraken met je mede-
leiding, pak samen probleem-
situaties aan�

LET OP! 

 ➔ Gebruik een straf niet als kracht-
proef� Kinderen luisteren meestal 
al naar jou omdat je ouder bent�  
Maak daar geen misbruik van 
door vanuit die positie straffen op 
te leggen� Ga het gesprek aan�

 ➔ Groepsstraffen kunnen ertoe 
 leiden dat de leden zich samen 
tegen jou gaan verzetten� Vermijd 
dat dus�

 ➔ Lijfstraffen pas je NOOIT toe, hoe 
‘ludiek’ ze volgens jou ook zijn� 
Het leidt tot mentale en fysieke 
schade bij de gestrafte�

ENKELE TIPS!

Sociale media

Maak (op een originele manier) afspraken over het gebruik 
van smartphones op bivak� Enkele ideetjes: laat leden 
oplaad- of digitale minuten verdienen in de loop van het 
kamp� Of vraag aan de aspi’s en keti’s om een vlog te maken 
over het kamp� Gebruik WhatsApp tijdens je dropping 
om extra opdrachten door te sturen� Wat denk je van een 
fotozoektocht via Instagram?

Ideeën genoeg dus! Zorg er gewoon voor dat smartphones 
en digitale media een meerwaarde zijn voor jullie kamp in 
plaats van een struikelblok�

 jan van bostraeten
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DE BUURT
Buurt

Jullie worden tijdens het bivak even 
buren van iemand anders� Zeker niet 
te onderschatten want voor je buren 
zijn het niet alleen jullie, maar ook de 
groepen voor en na jullie die even naast 
hen komen wonen� Hou daar dus zeker 
rekening mee� Hou het voor iedereen 
aangenaam� Moet die megafoon echt 
elke ochtend twee minuten aan een 
stuk loeien? Of kan het nachtspel even 
verderop plaatsvinden in plaats van op 
het kampterrein?

Tip: bel even aan bij je buren en stel je 
voor� Geef hen een gsm-nummer zodat 
ze contact kunnen opnemen in geval van 
problemen� En nodig hen uit om eens 
langs te komen bij het kampvuur of eens 
mee te eten�

Kampeigenaar

Hij of zij is dé persoon bij uitstek die 
de buurt goed kent� Zorg ervoor dat je 
een duidelijk en constructief contact 
kan houden met hem of haar� Zéér 
handig voor tips en het komt een goede 
afhandeling van het kamp ten goede�

Tip: zorg ervoor dat de communicatie 
tussen eigenaar en de groep altijd door 
dezelfde personen kan gebeuren� Zo 
is het gemakkelijker om afspraken 
te maken� Loopt de communicatie 
toch fout? Neem dan contact op met 
Chirojeugd Vlaanderen of CJT (koepel 
voor Vlaamse kampuitbaters, 09-210 57 
70)�

Kampgemeente

Niet elke gemeente is even gastvrij� 
Jammer� Anderzijds zijn er gelukkig 
heel wat gemeenten die speciale acties 
ondernemen om je kamp zo aangenaam 
mogelijk te maken�

Tip: neem op voorhand eens contact op 
met de gemeente en geef hen een gsm-
nummer waarop jullie te bereiken zijn�

Goede afspraken helpen al een hele hoop. Doe daar nog een portie constructieve houding bij en je hebt een goed 
recept om aan het kamp te beginnen! Het Kampcharter (dat we met Chirojeugd Vlaanderen ondertekenden) is 
daar de ideale basis voor. Zet de eerste stap: ga naar chiro.be/kampcharter en bezorg het ondertekend aan jouw 
kampeigenaar en  -gemeente!

 jan van bostraeten
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Zeer leuk! Maar af en toe kunnen ze roet 
in het eten gooien� Check hieronder wat 
je moet en kan doen om problemen te 
vermijden�

Teken 

Ze zijn bijzonder klein, 
maar een beet van een teek 
kan een hoop narigheid 
bezorgen� Vermijden is dus 
de boodschap! Zorg ervoor dat 
je dekkende kleren draagt, een 
hoofddeksel is zeker aan te raden 
en controleer regelmatig tijdens het 
kamp�

Toch een beet? Verwijder de teek 
zeker op de juiste manier en volg 
daarna verder goed op�

Meer info vind je op chiro�be/
beestjes�

Luizen

Helaas, ook op kamp 
kunnen ze de kop opsteken� Ga ze op 
een doordachte manier te lijf en zorg 
ervoor dat ook de ouders daarvan op 
de hoogte zijn, als je dat doet�

Hoe? Check chiro�be/beestjes�
Berenklauw

Opgepast voor 
berenklauw! Het sap van 
de plant kan voor lelijke 
brandwonden zorgen� Kom 
je ermee in aanraking? Was het goed 
af en kom er niet mee in de zon!

Ratten

De rattenziekte kan 
je oplopen door in 
modder of water te 

spelen waar rattenurine in 
terechtgekomen is� Symptomen? 

Maag- en darmklachten, gelijkaardig 
aan griep� Raadpleeg in dat geval 
zeker een dokter! Opgepast dus!

Zwijnen

De zwijnen hebben van zich 
laten horen! De varkenspest 
zorgt ervoor dat er in de 

provincie Luxemburg extra 
maatregelen getroffen zijn� 

Kijk zeker na of jullie kamp in het 
getroffen gebied ligt�

Check op chiro�be/varkenspest 
wat wel en niet mag� Neem ook 
zeker eens contact op met je 
kampgemeente en uitbater� Zij 
kunnen je zeker de juiste informatie 
bezorgen�

Processierups

Vooral in de provincie 
Limburg kunnen ze een 
echte plaag zijn! De rupsen 
hebben kleine ‘brandharen’ 
die zorgen voor jeuk of in ernstiger 
gevallen een ontsteking van de 
bovenste luchtwegen of ogen�

Er hoeft geen rechtstreeks contact 
geweest te zijn met de rupsen om die 
problemen te veroorzaken�

Als je met een plaag zit, blijf er 
dan uit de buurt en waarschuw 
het gemeentebestuur� Zij zullen de 
nodige maatregelen treffen� Hoe je 
de symptomen onder controle krijgt? 
Check chiro�be/beestjes�Wespen?

Ze weten de bivakplaats vaak 
snel te vinden: al dat zoete 
lekkers dat er te vinden valt! 

En eens ze in de buurt zijn, raak 
je er moeilijk van af! Ga wespen 

nooit zelf te lijf en probeer al zeker 
geen nest te verwijderen� Daarvoor 
schakel je het beste de brandweer in!

Wespensteek? Controleer of de 
angel in de beet achtergebleven is� 
Verwijder de angel met een scherp 
voorwerp (eventueel vingernagel 
of keukenmesje)� Breng ijskoude 
kompressen aan� Bij symptomen op 
afstand van de steekplaats: ga naar 
de spoedafdeling of contacteer je 
huisarts�

BEESTJES EN PLANTEN

 jan van bostraeten
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Noodweer

Het weer slaat op hol, de tenten komen onder water te staan, enz� Wat dan? Probeer 
daar wat op te anticiperen� Wat kun je allemaal doen?

Op voorhand:

 n Inspecteer je bivakterrein goed� Naar waar zal het water lopen? Zijn er gevaarlijke 
punten? Waar staan er hoge bomen die weleens zouden kunnen vallen? ���

 n Graaf greppels langs de tenten (als dat mag van de bivakeigenaar)� En zorg ervoor 
dat stormkoorden en greppels ook zichtbaar zijn in het donker� Zo vermijd je dat 
er iemand over valt�

 n Bekijk altijd goed het weerbericht� Als ze slecht weer voorspellen, denk dan al 
op voorhand na over een plan B� Is er een gebouw in de buurt waar we kunnen 
schuilen?

 n Zorg ervoor dat je tenten goed opgespannen zijn en waterdicht� Maak ook een 
doordachte keuze voor waar je je tenten opzet� Kunnen de leden bijvoorbeeld vlot 
tot aan een veilige plek geraken?

Maar je kan niet alles voorzien� Is er dan toch een storm en vrees je voor de 
veiligheid? Dan raden we je aan om de volgende zaken te overwegen of te doen�

 n Is de storm echt te erg? Of is er gewoon veel water en lawaai? In het tweede geval 
kun je de kinderen laten slapen� Zorg er wel voor dat er leiding mee in de tent 
slaapt, zodat je snel kan ingrijpen mocht er toch paniek ontstaan bij de leden�

 n Als je beslist te evacueren, doe je het beste het volgende�
 ➔ Heb je nog tijd: laat de kinderen snel hun bagage op een verhoog zetten: op 
bedjes of stoelen, enz��

 ➔ Heb je geen tijd: laat alle bagage liggen en neem al de kinderen samen mee na 
een veiliger plek�

 ➔ Laat kinderen NOOIT de tentpalen vastnemen� Bij een blikseminslag geleiden 
die heel hard en is er kans op elektrocutie�

 ➔ Kijk goed uit hoe en waar je loopt� Je weet op voorhand al waar er gevaarlijke 
plekken kunnen zijn: putten, vallende bomen, enz� Vermijd die� Als je merkt 
dat je uitsteekt ten opzichte van de omgeving, bijvoorbeeld op een heuvel of 
een grote open vlakte, buk je dan en ga zo verder�

 ➔ Eens je ergens veilig bent, kalmeer je de kinderen en ga je na of iedereen veilig 
is�

Eens de storm voorbij is, meet je de schade op� Neem overal foto’s van� Daarna kun 
je contact opnemen met de verzekering (via Chirojeugd Vlaanderen)� Als je tenten 
hebt van Defensie of de ULDK, dan moet je aan de lokale politie vragen dat ze een 
pv komen opstellen�

In geval van nood kun je ons altijd bereiken  
op het bivakpermanentienummer: 03-231 07 95�

‘Leven op het ritme van de wind 
en van de zon’, het is iets geweldig. 
Maar soms laat het weer zich van 
een iets te extreme kant zien. Wat 
dan?

Zontastisch

Let zeker extra op met 
hitte� Wat kun je doen?

 n Bescherm jezelf en je 
leden: smeer iedereen 
goed in en bedek je 
lichaam en hoofd� 
Vergeet niet regelmatig 
opnieuw te smeren!

 n Drink voldoende water� 
Ook al heb je geen dorst�

 n Zoek verfrissing op: 
blijf zoveel mogelijk in de 
schaduw of neem een plons 
in een zwembad of ander water� 
Waterspelletjes zijn uiteraard ook een 
goede oplossing�

 n Bekijk je programma� Verplaats 
zwaardere activiteiten naar een ander, 
frisser moment op de dag of zelfs 
naar een andere dag� Las af en toe een 
rustig moment in�

Toch iemand die zich niet goed voelt? 
Breng die persoon naar een koelere 
plaats, zorg dat hij of zij voldoende water 
drinkt en tot rust komt� Wordt het niet 
beter? Contacteer dan een dokter�

Bruine zeep + zon = ? Maak je op kamp 
een zeeptapijt of een glijbaan met bruine 
zeep, spoel je na de activiteit dan zo snel 
mogelijk af� Bruine zeep in de zon kan 
immers brandwonden veroorzaken�
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Hudo’s

 ➔ Informeer bij de kampeigenaar 
of het toegelaten is om een hudo 
te graven� Dat kan per gemeente 
anders zijn�

 ➔ Niet naast een beek of andere 
waterwegen� Je moet 
minstens 50 m afstand 
houden�

 ➔ Gebruik geen 
bleekwater maar 
zand of kalk om 
geurtjes te lijf te 
gaan�

 ➔ Gebruik 
ecoproducten om 
ze schoon te maken 
(Ecover e�d�)�

Meer tips en tricks, 
bijvoorbeeld over hoe je 
effectief geurtjes tegengaat 
of wat je moet doen met wc-
rolletjes, vind je op  
opkamp.be/hudo�

Kampvuur

Niets fijner dan een gezellig 
kampvuur� Maar helaas is een 
kampvuur niet zo vriendelijk voor 
onze wereldbol� Ga er dus heel 
bewust mee aan de slag�

 ➔ Overdrijf niet: doe niet elke avond 
een (groot) kampvuur en maak 
het vuur niet groter dan nodig�

 ➔ Verbrand enkel droog en 
onbehandeld hout dat je op een 
correcte manier verkregen hebt�

 ➔ Gooi geen afval op het vuur� Dat is 
enorm schadelijk voor het milieu 
en jullie eigen gezondheid�

AFVAL
Consuminder

Heb je er al eens bij stilgestaan hoeveel 
afval jullie produceren op een kamp? 
Ongetwijfeld een hele hoop!

Check chiro.be/piraminder voor meer 
info�

Sorteren

Ook op kamp sorteer je het afval 
zo goed mogelijk� Informeer 
vooraf bij de kampuitbater of bij 
de gemeentelijke jeugddienst of 
milieudienst hoe het precies zit met 
de afvalophaling�  
Meer informatie vind je op  
opkamp.be/afval-op-kamp�

 ➔ Sorteer correct!
 ➔ Voorkom zoveel mogelijk afval, 
ook in je spel- en knutselmateriaal

 ➔ Frituurvet hoort in het 
containerpark

 ➔ Maak geen keukenafvalputten

Deze tips zijn onder andere te danken aan www.bewustverbruiken.be. 
Op hun website vind je ook heel wat nuttige tips.

Gebruik 
wat je 

hebt
Kijk eerst wat 

er nog in jullie 
materiaalkot ligt� 

Misschien vind je 
daar wel wat jullie 

nodig hebben, of ligt 
er ander materiaal dat 

gebruikt kan worden voor 
hetzelfde doel� 

Leen of ruil
Veel materiaal wordt maar 
eenmalig gebruikt� Misschien kan 

je wel materiaal lenen van een 
andere Chirogroep, ouders of 

andere actoren in de buurt�

Op gedeelddoor.be 
vind je een overzicht 
van bestaande ruil- en 
deelinitiatieven�

Sta zelf ook open om je 
materiaal te delen� Op 
die manier kan je ook 

Chirogroepen verder 
helpen�

Tweedehands 
Heel wat materiaal kan je 

tweedehands kopen� Neem een kijkje 
bij de kringwinkel in het dorp of zoek 
op tweedehandssites of je er vindt wat je 
nodig hebt� 

Maak het zelf
Heel wat zaken kan je zelf maken met 
gerecycleerd materiaal� Toeval of niet, 
maar in de Chiro zijn we geboren 
knutselaars� Een Viking Kubbspel of 
bankjes kun je bijvoorbeeld maken uit 
houten palletten� 

Koop
Is geen enkele van de voorgaande 
stappen mogelijk voor het materiaal dat 
je nodig hebt?Koop dat product dan 
in een duurzame variant of koop het 
in de banier� Meer info over duurzame 
producten en waar je ze kan vinden: 
labelinfo.be�

DE CHIROPIRAMINDER 
 Bezint eer ge begint. Deze piraminder helpt jullie nadenken over bewust consumeren.

 jan van bostraeten
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OUDERS
Bivak voorbij, iedereen moe maar tevreden naar 
huis� Maar ouders zitten vaak met vragen� Hoe is het 
geweest? Hoe komt mijn kind aan die buil op zijn 
hoofd? Waar is de matras van mijn dochter?

Zorg ervoor dat je bij aankomst aanspreekbaar 
bent voor de ouders� En vergeet niet een 
deelnameattest mee te geven� Daarmee kunnen ze 
een (gedeeltelijke) terugbetaling van het kampgeld 
krijgen via de belastingen of de mutualiteit�

VOLGEND JAAR: CHECK?
Je bivak is nog maar net achter de rug en je moet alweer in gang 
schieten voor dat van volgend jaar� Breng de volgende zaken zo 
snel mogelijk in orde�

 n Bivakplaats geboekt? Is die groot genoeg?
 n 4 november 2019 is dé dag om je tenten aan te vragen bij de 
ULDK� Vergeet niet op voorhand een account aan te maken, 
want een account doorgeven mag niet� Daar wordt streng op 
gecontroleerd!

 n Breng ouders en leden op de hoogte van de data van jullie 
kamp�

Terug thuis

 katrien guetens
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  ➔ Het Bivakboek: nuttige 
informatie en een heleboel bivak-

spel-ideeën! Als je het nog niet hebt, haast je 
dan naar De Banier! (6,50 euro)

  ➔ Loslopend Wild: bevat een volledig overzicht van de 
rechten en plichten van de kampverantwoordelijke en geeft 

tips om veilig en milieubewust op bivak te gaan� Je kunt het 
gemakkelijk bestellen via ambrassade�be/loslopend-wild-deel-1�

  ➔ Veiligheidsfiches: je kan ze allemaal lezen op  
chiro�be/veiligheidsfiches�

  ➔ Chiro.be: uiteraard dé site voor jullie! Je vindt er alle nodige informatie 
en weetjes voor het organiseren van je kamp� De Spelendatabank kan jullie 
dan weer op weg helpen bij het uitschrijven van jullie programma�
  ➔ Opkamp.be: op zoek naar een bivakplaats? Wil je een aanvraag doen 

om in een bos te spelen? Of op zoek naar de regels over vuur maken? Je 
vindt het allemaal op die website�

  ➔ Veiligopstap.be: op die site vind je een hoop regels, maar ook 
tips en tricks voor hoe je veilig op weg kan met een groep� 

Superhandig!
  ➔ Het Groepsleidingsboek (te koop in De Banier 

voor 15 euro)
  ➔ Eerste hulp voor jeugdleiders 

(over EHBO)

Inspiratie
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Sluit je 
bivakzomer af 
op Ambriage
GROOT CHIRO-EVENEMENT VOOR LEIDING

Jullie runnen de grootste jeugdbeweging van België met 
16 736 leiders, leidsters en VB’s� Hoog tijd om jullie samen 
te brengen� Gooi je smartphone even opzij en ervaar in real 
life hoe luid en gedreven Chiroleiding samen is� Ambriage 
is een veelzijdig evenement, alleen voor leiding� We 
lanceren het jaarthema, leven ons uit tijdens crazy spelen, 
zingen Chiroklassiekers en dansen op de beste beats van het 
moment�

ELKE REGIO Z’N CONCEPT

Kom naar een van de vier grote Chiro-evenementen in 
jouw buurt� Elke regio heeft z’n eigen concept: beleef een 
zalig Chirofestival, speel een episch massaspel of geniet 
van een gezellige camping met alleen maar leiding� De 
basisingrediënten zijn overal gelijk: we komen massaal 
samen in Chirokleren, krijsen “C-H-I-R-O” en bouwen een 
indrukwekkend Chirofeest� Het begint hier� Mis het niet!

14.09.19 - WACHTEBEKE

OOST-VLAANDEREN

14.09.19 - KORTRIJK

WEST-VLAANDEREN

KABLAM

07.09.19 - DIEST

LIMBURG

31.08.19 - SINT-TRUIDEN
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RESERVEER TICKETS OP AMBRIAGE.BE
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“Zo indrukwekkend 
om te zien hoeveel 
mensen met Chiro 

bezig zijn!”

”Na de zalige editie 
van vorig jaar wil ik 
er dit jaar absoluut 

weer bij zijn.”
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