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Onder de aandacht 
 

 

Lieve Explo, 
 
Nog maar héééél even en we gaan op Exploditie! Al bijna een jaar word er over 
gesproken, hebben we kriebels in onze buik en kijken we er naar uit. Nu het nog 
maar een goede 3 weken weg is beginnen de zenuwen ook. Gelukkig hebben we 
met de organisatie niet stil gezeten (ondanks dat jullie al lang niks hebben 
gehoord) en hoeven alleen de puntjes nog maar op de i. De bussen staan al op 
ons te wachten en op diverse plekken in Kroatië staat onze naam in het boek der 
reserveringen. Om te zorgen dat ook de laatste puntjes correct worden gezet 
hebben we nog een paar vragen, wensen, eisen en mededelingen voor jullie. Dat 
er ondertussen een hoop van jullie op vakantie zijn maakt het niet makkelijker, 
daarom ontvangen we graag even een reactie als je dit hebt gelezen. 
 
Consent 
Om te beginnen moeten alle minderjarige deelnemers eerst z.s.m. het Consent 
invullen, door hun ouders/verzorgers laten ondertekenen en bij één van de 
begeleiding inleveren. Deze ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, zonder 
kun je niet met ons mee!!!! Wij willen deze eigenlijk vóór de 18e al van je 
ontvangen. Elke vrijdagavond word er nog ergens vrijwillig opkomst gedraaid 
(check Hyves) dus das een mooie gelegenheid hiervoor. Bellen om iets te regelen 
kan ook! 
 
Een korte toelichting, het consent is feitelijk een verklaring van je 
ouders/verzorgers dat jij onder hun verantwoordelijkheid met een andere 
volwassenen naar Kroatië komt. Waarom je komt, hoelang en dat je ook weer 
terug gaat. Dat laatste is omdat ze niet willen opdraaien voor de kosten als je 
wel blijft. Dit formulier is verplicht voor iedereen die op de dag van vertrek nog 
GEEN 18 jaar is. Ben je dat wel dan hoef je hier niks mee te doen! 
 
Paspoort / ID 
Deze moet je bij vertrek bij je hebben en kunnen laten zien, echter de 18e willen 
we al een kopie ervan krijgen! Sommige vroegen zich af of een paspoort 
verplicht is of een ID ook goed is. Je ID-kaart is goed. Maar vergeet hem niet.  
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Bagage 
Sommige van jullie hebben het al gehoord en kregen spontaan hartkloppingen. 
Dit jaar staat onze gezamenlijke vakantie niet in het thema van Hotel of andere 
luxe maar in het thema van extreem en primitief. Primitief in die zin, je mag zeer 
beperkt bagage meenemen. Dit jaar geen rolkoffers en dikke tassen maar een 
zeer bescheiden pakje van maximaal…. 30L. Je krijgt hiervoor een geel kratje 
waarin je eenvoudig je bagage kan afmeten. Je kratje word van de week in je 
tuin gegooid.  Alles wat past (afgestreken) mag mee, de rest niet. Gelukkig hoeft 
niet alles in dit kratje te passen, we hebben een paar uitzonderingen: 

• Slaapzak (wel graag in een compressie zakje!) 
• Matje (klein als mogelijk) 
• Schoenen: 

o Max. 1 paar stevige stappers; 
o Max. 1 paar sneakers/sportschoenen; 
o Max. 1 paar slippers/s(ch)andalen; 

 
Gezien de extreem warme temperatuur (35 – 38 graden) in Kroatië adviseren wij 
de volgende spullen mee te nemen: 

• 1 lange broek aan (auto met airco) 
• 2 korte broeken mee 
• 5 shirts 
• 1 trui 
• 1 vest/jasje 
• Paar stuks ondergoed (halverwege wassen) 
• Paar sokken (halverwege wassen) 
• 1 handdoek  
• Tandenborstel + pasta + deo + scheermesje + borstel of gel + 

zonnebrandcrème  
• Zaklampje ,zakmes. 
• Petje + zonnebril 
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Veel meer heb je echt niet nodig, dit past makkelijke in je bakje. Het is er 
dermate warm dat je lange kledingstukken en jas/trui echt alleen voor een 
uitzonderlijke avond in de bergen nodig hebt. De rest van de week zal een 
onderbroek al bijna voldoen.  
 
Je hoeft geen stoeltje mee te nemen, als je geluk hebt mag een driepootkrukje 
zoals hieronder wel: 

 
 
Let erop! De vlieger “dan neem ik heel veel handbagage mee” gaat dit jaar ook 
niet op! 
 Je “tasje voor in de bus” moet je ook maar ergens op schoot of bij je voeten 
houden. Voor al je bagage geld dat wij niets meenemen wat wij onnodig of 
teveel vinden. Let hier dus zelf op.  
 
Bagageavond 
Daarnaast zijn er nog een paar dingen die jullie moeten inleveren op de 
“Bagageavond” dinsdag 18 augustus. Voor alle punten geld dat wij deze die 
avond MOETEN ontvangen van je, dit omdat we bij vertrek niks anders meer 
doen dan instappen. Wij willen dinsdagavond de 18e vanaf 19:00 de volgende 
dingen van je krijgen: 

• Kopie paspoort/ID 
• Je BAGAGE 
• Gezondheidsformulier (zie bijlage) 

 
Dinsdag de 18e spreken we af bij het ouderlijk huis van Stef, gelegen aan het 
Helena erf nummer 26 te Capelle a/d IJssel.   
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Tentjes 
Zoals al eerder gezegd, dit jaar geen Hotel Werelds met 7 slaapkamers, 5 
badkamers en ga zo maar door. Dit jaar gaan we lekker kamperen, niks zo 
lekker als wakker worden om 7 uur omdat je langzaam gestoomd wordt door de 
combinatie van zon, meuren, zweten en een tent. Dat laatste is een onderdeel 
waar we nog wat extra van kunnen gebruiken. Nu zoeken wij niet de eerste de 
beste tent, neuhh, wij zoeken nog een paar ‘werptentjes’. Je kent ze wel, van die 
2 seconden dingen. We hebben er al een paar maar komen nog net een paar 
slaapplaatsen tekort, jouw slaapplaats om eerlijk te zijn. Heb je er dus eentje of 
ken je iemand die er eentje heeft? Wacht dan niet langer en mail vandaag nog je 
aantal slaapplaatsen door!  
 
(mochten we er toch te weinig hebben dan worden het gewone tentjes maar het 
idee is leuk) 
 
Deze oproep kun je ook lezen op: 
http://explos.hyves.nl/forum/3470306/k5O7/tentjes/  
 
Afsluiting 

Nog maar 3 weken te gaan en 931 woorden blijken genoeg om de 
informatiestroom over deze Exploditie tot een succesvol einde te brengen. Wie 
had dat kunnen verwachten. Wij hopen jij als deelnemer en u als ouder/ 
verzorger hiermee van voldoende stof te hebben voorzien om u de komende 3 
weken mee bezig te houden. Omdat u misschien door al deze woorden helemaal 
van slag bent geraakt hebben wij nog één keer een opsomming gemaakt van uw 
huidige TO-DO lijst, hier komt ie: 
 

• Indien minderjarig, consent invullen en inleveren 
• Gezondheidsformulier invullen 
• Kopie paspoort inleveren 
• De 18e je bagage inleveren 
• De 20e op tijd zijn!!!!! 

 
Mocht u, om de een of andere reden nú nog denken “is dit alle info?” dan hebben 
wij nog één laatste verrassing voor u in petto! Blader snel door naar de volgende 
bladzijde en lees alle laatste nieuwtjes over Exploditie Crewlid nr. 4! Reuze 
interessant en buitengewoon geschikt voor in de kleine kamer. 
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U verveelt zich echt…. 
 

Sindsdien 
In de laatste mailing waren wij nog in spanning wie de 4e aanwist zou worden 
van onze crew. Vele spelshows hebben we er aan besteed en ook idols-achtige 
selectiedagen hebben we niet geschroomd. Van alle gegadigden heeft er maar 
eentje de finale gehaald, en gewonnen. Een korte introductie van en over Mark: 

 
Mark Langeveld (1986) 
 
Een klassieker onder de kamphulpjes van de 
Explorers. Vorig jaar hebben we hem voor het 
eerst mee gehad op zomerkamp, met succes! 
 
Als kamphulp komt zijn opleiding docent 
geschiedenis goed van pas. Naast de collectieve 
interesse die wij hebben in het verleden (en de 
toen behaalde resultaten) kijken wij ook uit naar 
de geografisch verfijnende kennis die hij met ons 
zal delen. Mark zal zich vóór vertrek verdiepen in 
de geschiedenis van de gebieden en steden die 
wij bezoeken. Tijdens de Exploditie zal hij, tot 
vervelend aan toe, ons verblijden met zijn 
kennis. 
 
In zijn vrije tijd werkt Mark in de horeca en 
speelt hij met zijn band Mezmerizm. Beide 

hobby’s komen goed van pas tijdens Exploditie. Met zijn ervaring uit de horeca 
kan Mark zonder te morsen de tafel dekken, vullen, afruimen en ook weer 
schoonmaken. Echter is zijn gitaarspel één van de doorslaggevende redenen 
geweest om Mark erbij te willen hebben. Een kampweek kan niet zonder 
gezellige avonden bij het kampvuur, een echt kampvuur kan niet zonder zingen 
en muziek. Dankzij de muzikale bijdrage van Mark blijven we op de juiste toon 
zingen en worden de zangloze stukjes ook gelijk een stuk leuker. Op de website 
vind u meer over Mark en de deelnemers. 
 
Een kleine notitie van Mark zelf; 
“Ik heb erg veel zin in Exploditie en kan niet wachten tot we vertrekken. Één 
ding weet ik al wel, het worden 10 lange dagen!” 
 
 
 
 

 


