
Hoi KSA’er

Het is bijna zover. Nog eventjes ongeduldig heen en weer lopen en we vertrekken op kamp!
Lees deze informatie goed door als je optimaal wil voorbereid zijn op dit avontuur.
Heb je na het lezen van onze informatie nog steeds vragen of zit je met een ei, klop dan eens aan bij je  
leiding of bel naar het nummer 0477/047940.

We kijken er al naar uit!

KAMP 
Hongarije 2021

Om administratief in orde te zijn moet hetvolgende in orde zijn:
• Identiteitskaart (mag dit jaar niet vervallen)
• Europese ziekteverzekeringskaart (aanvragen bij je ziekenfonds)
• Reistoelating (normaal reeds voor iedereen in orde)
• Medische fiche (normaal reeds voor iedereen in orde)
• Geldig Coronacertificaat (negatieve PCR-test of volledige gevacineerd) - zie verder bij corona 

Maak een kopie van je identiteitskaart en draag deze bij je bij uitstappen. Laat het origineel op de kamp-
plaats op een goed terug te vinden plaats in je bagage. Dit zou van pas kunnen komen als je toch in de 
onfortuinlijke situatie terechtkomt dat je portefeuille gestolen wordt.

Administratie

We reizen met enkele bussen naar Hongarije. Op 22 juli, om 21:00, vertrekken we aan onze lokalen langs 
de nachtegalenstraat. We vertrekken met zo’n 150 man. Om chaos van auto’s en bagage te vermijden, 
worden de ouders verzocht om hun auto niet te parkeren langs de lokalen maar ietsjes verder.  
Zo willen we alles beter overzichtelijk houden.
Verschillende chauffeurs zullen ons naar Hongarije brengen. Over deze route van ongeveer 1300km doen
we afhankelijk van het weer, verkeersdrukte, stopplaatsen en grenscontrole, doen we ongeveer 18 uur.  
We stoppen zo’n 3-5 keren. Ga voor je eigen gemak zeker nog eens thuis naar het toilet voor het vertrek!
Op 2 augustus zullen we terug in Zutendaal arriveren rond 14 uur. 
Maar dit kan ook wel eens sterk schommelen. Houd onze website en socials in de gaten!

Voorzie een lunchpakket als ontbijt, iets voor de middag en een aantal drankjes.
Volgende eetwaar kan je best niet meenemen op de bus:
• Sterk kruimelde koekjes en chips
• Tegen een ongesteld maag:

• Beperk het snoepen
• Sterk geurende producten zoals citrusvruchten (appelsien, mandarijn enz...) en vis. 

• Kauwgom en roken is VERBODEN!

Wie last heeft van reisziekte neemt best een reispilletje als je thuis vertrekt.

Reizen



• Gelieve op voorhand aan de leiding van uw kind mee te delen wanneer er welke medicatie moet  
ingenomen worden. Zo kan de leiding erop toezien dat de medicamenten op tijd worden ingenomen.

• Pak samen in, dan weet zij/hij wat er in de tas zit. Dit kan vaak heel wat tijd en traantjes besparen op 
kamp. Steek toilettas en pyjama op een plekje dat makkelijk te vinden is, zodat de tas niet al vanaf dag 
één helemaal overhoop ligt. 

• Neem kledij mee dat wel eens vuil mag worden en die makkelijk kan aan- en uit getrokken worden. 
• Kledingpakketjes zijn handig voor pagadders. Zo is er een verschil tussen propere en vuile kleding.  

Extra pakketje voor trektocht of zwemmen zijn ook handig. Een paar extra kousen en onderbroeken 
komen ook altijd van pas. Steek alles wel in één tas, alles moet er in zitten.

Voorbereiden op het kamp

Onderdak, je eten en drinken, alle toegangsgeld,… Allemaal inbegrepen in het kampgeld.  
Je ziet, zelfs zonder extra zakgeld kan je ons kamp overleven.
Maar we zijn natuurlijk niet alleen KSA’ers, daar in het verre Hongarije. We zijn ook een beetje toeristen, 
en dan behoren een ijsje en een drankje tot de ‘noodzakelijke’ uitgaven. En misschien wil je ook een klein 
souvenirtje… Dat is dan wel allemaal voor eigen rekening.
Ter plekke kunnen we zelden in Euro betalen. Dus moeten we ter plekke geld wisselen naar Hongaarse  
Forinten of je neemt het voorgesteld zakgeld al mee in HUF.
In de bus voorzien we gratis enkele gekoelde drankjes, maar voorzie zelf ook wat drinkbaar vocht.  
De reisweg loopt via Duitsland en Oostenrijk, langs die autostrades zijn de drankjes niet goedkoop.
Voor drankjes, versnapering, kaartjes en postzegels op kamp, zorgen we dat iedereen dit binnen een  
budget extra kan bestellen. De volwassen begeleiding zorgt ervoor, opnieuw zullen we na het kamp de  
ouders de afrekening met alle openstaande en extra gemaakte kosten bezorgen.

Betalen

Door de busrit van zo’n 18 uur moeten we iets strenger zijn om te mogen vertrekken. 
• Wie ziek is, mag zeker niet mee. (minimaal 4 dagen geen symptomen)
• Doe geen activiteiten meer buiten KSA in de periode van 5 dagen voor het vertrek. 
• Een geldig Coronacertificaat verkrijg je door: 

• 2 x gevaccineerd (+ 2 weken na laatste vaccin) OF 1 x Johnson&Johnson vaccin (+ 4 weken)
• Aantoonbare immuniteit opgebouwd doordat je het virus onlangs hebt gehad
• Negatieve PCR-test van minder dan 60 uur voor vertrek

• Waar is mijn certificaat beschikbaar?
• www.covidsafe.be (afdrukbaar + App) of andere portalen (bv. gemeenschappen en mutualiteiten)
• Log zeker al eens in om te kijken hoe het allemaal werkt.  

Zo ben je niet net voor vertrek nog aan het suggelen.
• Gelieve ons ook te verwittigen mocht er thuis toch iemand ziek worden na het vertrek.

In Hongarije zorg je ervoor dat je voldoende drinkt en er voldoende bescherming is tegen de zon. 
Zo voorkom je een zonneslag en moeten we hiervoor alvast geen noodprocedure voor opstarten.

We houden de basisregels ook op kamp aan:
• Handen regelmatig wassen
• 2 meter afstand houden van externen
• Mondmasker dragen bij contact met extrenen (+12 deelnemers)

Indien je voorafgaand aan het vertrek symptomen vertoont, kan je niet deelnemen aan het kamp.  
De gehele som die je betaald hebt voor deelname, kan worden teruggevorderd via doktersattest.  
Indien een leider, buschauffeur of JEKA-medewerker symptomen kan vaststellen bij vertrek of aankomst op 
bestemming, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten op hem/haar worden verhaald.

Corona



• Bereid het kamp op een positieve manier voor.  
Leg de nadruk op het amuseren en praat niet over het tijdje dat jullie elkaar niet zullen zien.  
Vertel dat ze met kleine of grotere probleempjes altijd bij de leiding terecht kunnen. 

• Praat zeker vooraf met de leiding als je als ouder vragen hebt. 
• Uiteraard zullen jullie elkaar even missen, maar hou het afscheid kort: een dikke kus en knuffel volstaan. 

Ook al laat je kind een traantje, is het verstandig om hen snel mee te geven met de leiding.  
Zorg dat je bij het vertrek lacht, uitbundig wuift en je kind veel plezier toewenst.  
Voel je zelf een traan opwellen? Wacht dan tot de bus uit het zicht is.

• Verstop liever geen foto’s of briefjes in de tas van je kind. Het kan het gemis juist groter maken.
• Het is leuk om iets te horen van het thuisfront, maar overdrijf niet. Als er beetje heimwee is, wordt het 

alleen maar erger. Al die brieven zijn ook niet fijn voor andere kinderen die minder post krijgen.  
Schrijf vooral dat je hoopt dat je kind zich amuseert. Toch echt in een schrijfbui?  
De leiding apprecieert het zeker als ze een fijn briefje van gelukkige ouders ontvangen!

• ‘Toevallig’ in de buurt? Daar bewijs je ons absoluut geen dienst mee. Je breekt de kampsfeer en kan 
ongewild heimwee opwekken. Je kan ons online volgen en we vertellen alles wel in geuren en kleuren als 
we terug zijn!

Heimwee? No way!

Je hebt een GSM! Fijn zo. Tocht scheuren we ons even los van het Zutendaalse leven, dus smartphones, 
tablets, enz.. hebben we eigenlijk niet nodig! Kan je het toch niet laten, dan ben je zelf verantwoordelijk 
voor verlies, diefstal en beschadiging. De leiding bepaald de tijdstippen wanneer het toegelaten wordt om 
deze te gebruiken. Indien er misbruik gemaakt wordt dan zal de leiding het toestel in bewaring houden. 
In noodgeval kunnen ouders altijd beter eerst een SMS sturen naar de bondsleiding, wij nemen dan met 
jullie contact op. 0477/ 04 79 40 (Wout, bondsleider) of 0486/ 70 52 52 (Kurt)

Bellen

Voor wie thuis blijft en we niet kunnen missen (liefjes, mama’s, oma’s, opa’s, papa’s) is er de mogelijkheid 
om met brief of kaart te laten weten dat we nog leven en ons kostelijk amuseren.
Om een kaartje te sturen heb je in Hongarije natuurlijk Hongaarse postzegels nodig, het heeft dus geen zin 
om Belgische mee te nemen. De leiding zorgt ervoor. Neem wel al enveloppen mee met de adressen op.  
Zo moet je op kamp er niet meer over nadenken. (vergeet niet “Belgium” te vermelden!)

Schrijven

Ons op kamp een kaartje sturen?
Touring & Sport Hotel Siófok 
KSA Zutendaal
(naam lid)
Egres utca 8,  
8600 Siófok  
Hongarije

Frankeer voldoende, kleef prior stikker en 

verzend op tijd. 

Een brief kan nl. tot 7 dagen onderweg zijn.



KLEDING:
o Sokken (+reserve)
o Ondergoed (+reserve)
o T-shirts
o Korte broeken
o Warme trui
o Minstens één lange broek
o Regenjas (zo licht mogelijk)
o Zwemgerief
o Zak voor vuile was
o KSA T-shirt !!

OM JE TE WASSEN:
o Handdoeken
o Grote (strand)handdoek
o Waslèpkes
o Zeep / Shampoo
o Tandpasta + borstel + bekertje
o Maandverband / tampons
o Kam / haarborstel
o Zonnecrème !! (hoog factor)
o Aftersun
o Muggenmelk !!

SCHOENEN:
o Stevige wandelschoenen
o Reserveschoenen
o Pantoffels/sloffen voor binnen
o Oude nest voor in’t water

SLAAPGERIEF:
o Slaapzak*
o Pyjama
o Hoeslaken !!
o Klein kussen en kussensloop !!
o Teddybeer
o Sjo’ers & H’s: 
  - Matje voor 2daagse

CORONA: 
o Desinfecterende gel  
(reisverpakking)
o Mondmaskers (minstens 3) 
(voor iedereen +12 jaar)
o Handzeep
o Papieren zakdoeken

DIVERSE: 
o Identiteitskaart !!
o Europese ziekteverzekeringskaart
o Zaklamp
o Hoofddeksel !!
o Zonnebril
o Schrijfgerief en briefpapier
o Drinkbus
o Eindje koord
o Stevige Portefeuille
   (dien je altijd bij te hebben)
o Leesvoer voor de platte rust

EXTRA’s:
ZAKGELD:
  Pag, Joro & Knim:  
       ± € 20.- / 7100 HUF
  Sjo’ers & H’s:  
       ± € 35.- / 12400 HUF
Zakmes (klein)

TIP:
Voor de kampkaarten: 
neem enveloppen mee met daarop 
het adres (+Belgium) aan wie je een 
kaartje wil sturen.

WAT NEEM JE NIET MEE:
smartphone, tonnen snoep, 
mama, pijnboompitten, water-
pijpen, alcoholische dranken,  
mp3-spelers, grasmaaier, …

HANDBAGAGE:
o Klein stevig rugzakje
   (met brede schouderbanden!)
o Boterhammendoos
   o Ontbijt
   o Middag eten 
o Drankjes
o Regenjas (zo licht mogelijk)
o Portefeuille

MAXIMUM TOEGELATEN BAGAGE:

SLECHTS 1 KOFFER OF RUGZAK VAN MAX. 20 KG + 1 STUK HANDBAGAGE (20 X 30 X 30 CM).

ALLE OVERIGE BAGAGE WORDT GEWEIGERD. (slaapzak* mag wel)

BEPERK JE BAGAGE. IN ELK GEVAL NIETS AAN JE VALIES VASTBINDEN, ALLES MOET ERIN ZITTEN!

*Slaapzak  

mag apart maar moet in zijn 

originele verpakking zitten!

Wat moet er in uw mallet?

Ons volgen op kamp?
www.ksazutendaal.be

@ksazutendaal


