
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Inleiding 
 

Lieve Explo, gewaardeerd lid, 
 
Nu de zomervakantie is aangebroken en de meeste nog even de zon opzoeken komt het 
einde van de Explo jaar 2015 – 2016 snel dichterbij. Gelukkig betekent dat voor ons dat 
ook ons zomerkamp nadert en dat wordt dit jaar niet zomaar een zomerkamp! 
 
In onze rijke traditie van afwisselende thema’s, locaties en activiteiten kwam tot zover al 
twee keer eerder een Exploditie voor. In 2009 vond de eerste Exploditie plaats en 
hebben we een reis gemaakt naar Kroatië alwaar wij zowel het binnenland als de kust 
hebben ontdekt. Een grensverleggende reis en unieke ervaring die de toenmalige leden 
nooit meer zullen vergeten. 
 
Jaren gingen er voorbij zonder Exploditie maar in 2014 was het dan eindelijk weer zover, 
met twee afgeladen busjes zijn we vertrokken naar de prachtige Tsjechië waar we 
prachtige wandeltochten hebben gemaakt, de bergen in zijn gegaan en de wereldstad 
Praag hebben verkend. Een mooie reis boordevol met prachtige herinneringen. 
 
Nog maar twee jaar later is het alweer tijd voor Exploditie 2016! Een reis die in 
diversiteit alle voorgaande reizen gaat overtreffen. In de 9-dagen die onze reis zal gaan 
duren bezoeken we maar liefst 4 landen, slapen we op 5 verschillende locaties en rijden 
we ruim 3400 kilometer. Bijna dagelijks trekken we verder naar een nieuwe plaats in een 
nieuwe omgeving, op zoek naar nieuwe ervaringen.  
 
Tijdens deze reis, die ons door Duitsland, Tsjechië, Polen en (heel even) Slowakije brengt, 
zullen we een bezoek brengen aan wereldsteden als Krakau en Berlijn, gaan we de 
toerist uithangen in het prachtige Český Krumlov en zoeken we het dak van Polen op 
tijdens een dagtocht door de bergen van Tatrzański Park Narodowy in het hoge Tatra. 
 
De nachten zullen we grotendeels op campings doorbrengen maar ook het 
internationale scoutcentrum Kaprálův Mlýn slaan we uiteraard niet over.  
 
Door een rijke maar niet altijd even mooie geschiedenis is er ook op cultureel gebied 
veel te ontdekken in Oost-Europa, zo ook de restanten van concentratiekamp Auschwitz 
I en Auschwitz II-Birkenau waaraan we een bezoek zullen brengen.  
 
Kortom, te veel om op te noemen maar dat het een ervaring wordt om nooit meer te 
vergeten staat nu al vast. Neem rustig kennis van de informatie in dit boekje en neem, 
bij vragen, contact op met een van ons. Je vindt onze contactgegevens onder het kopje 
‘Contact’. Wij hebben er zin in! 
 
De Reisbegeleiding 

  



 

Voorwoord van de voorzitster 
 

Lieve mede-Explo’s, 
 
Het jaar is alweer bijna voorbij en zo ook mijn Explo-carrière. En jeetje dat was me een te 
gekke tijd. Ik beloof jullie dat ik daar tijdens mijn speech nog uitgebreid(er) op terug zal 
blikken. (Vergeet ook vooral je eigen speech niet) 
 
Op dit moment moet je vooral heel blij zijn dat je dit te gekke kampboekje in handen 
hebt, en dat je mee gaat op een nog leuker dan geweldig roadtrip-sightsee-adventure 
kamp waarbij we maar liefst vier te gekke landen zullen bezoeken. 
 
Met een groep als deze, kan dat bijna niet misgaan. Als ik terugdenk aan ons afgelopen 
jaar zit vooral het weekend natuurlijk nog vers in het geheugen. Indrukwekkend dat zelfs 
3e-rangs Explo’s het op de fiets tot Bergen op Zoom hebben gered.  
 
Ook de explo-film-maak-opkomst was weer een groot succes. Een echte Caribbean 
bootscène werd opgenomen in de wc, en er werd een spetterende comedy gemaakt. 
(die ik overigens nog steeds niet gezien heb maar ik zal geen namen noemen). Bij de 
boogopkomst bleek dat Explo’s over het algemeen nog capabel genoeg zijn om een 
katapult te kunnen bouwen, dansen daarentegen bleken alleen 3e-rangs Explo’s dan 
weer goed te kunnen… Verder zijn we nog helemaal losgegaan in Jumpsquare en hebben 
we de longen uit ons lijf geschreeuwd tijdens de karaoke. En zonder dat je t doorhebt, 
vliegt zo’n jaartje bij de Explo’s voorbij.  
 
Gelukkig hebben we kamp nog! Ik ben heel blij dat ik jullie voorzitter heb mogen zijn dit 
jaar, en ik vind het jammer dat mijn tijd bij de Explo’s er alweer op zit. Gelukkig ben ik 
volgend jaar aan de andere kant van de deur te vinden en kan ik jullie altijd nog even 
opzoeken na de opkomst. 
 
Veel plezier met de rest van het kampboekje en dan zie ik jullie de 13e! 
Liefs, 
Willeke  



 

De reis 
 

Als je op vakantie gaat is het leuk en om je alvast voor te bereiden op de plaatsen die je 
gaat bezoeken, waar ga je precies naar toe, wat kun je hier verwachten en wat is de 
geschiedenis van deze omgeving?  
 
Tijdens deze reis zullen we een bezoek brengen aan wereldsteden als Berlijn en Krakau, 
adembenemende natuurgebieden en indrukwekkende historische locaties. Om je alvast 
een stukje op weg te helpen hebben we stukjes van het wereldwijde web verwerkt in dit 
boekje zodat je jezelf alvast kan inlezen op al het moois wat je te wachten staat.  
 

Dresden 
Dresden is een ongeveer miljoen inwoners tellende stad in het oosten van Duitsland. De 
vroeger tot Oost-Duitsland behorende stad staat vooral bekend vanwege de barok - en 
rococoarchitectuur. Ondanks dat de stad meerdere keren te maken heeft gehad met 
grote verwoestingen is Dresden nog steeds één van de best bezochte steden in de regio.  
 
Met name de Altstadt is erg populair onder toeristen. Veel van de gebouwen die je ziet 
zijn in het verleden deels of bijna geheel verwoest geweest, waarna ze 
wederopgebouwd of hersteld zijn. Een fraai voorbeeld hiervan is de Katholische 
Hofkirche die op 13 februari 1945 voor een groot deel verwoest werd tijdens 
bombardementen. Pas in 1965 was deze prachtige kerk weer in de oude staat hersteld. 
 

 
 

  



 

Český Krumlov  
De middeleeuwse stad Český Krumlov is na Praag de grote 
publiekstrekker in Tsjechië. Het historisch centrum van 
Český Krumlov staat sinds 1992 op de Werelderfgoedlijst 
van UNESCO. Een dergelijke vermelding staat vrijwel garant voor een grote 
belangstelling onder toeristen. Als je door loopt Český Krumlov dan zie je ook altijd wel 
redelijk grote aantallen toeristen.  
 
Bijzonderheden zijn het Krumlovkasteel met haar strak aangelegde kasteeltuinen en het 
ook het zeer indrukwekkende kasteeltheater is een bezoek waard.   
 

 
 
Brno 
Dit internationale scoutcentrum dient als een centrum voor milieueducatie, de 
voorbereiding van programma's voor jongeren en biedt een platform van voorzieningen 
aan Scouting en andere organisaties voor kinderen en jongeren. De kenmerkende molen 
staat tevens model als milieuvriendelijk huis waar ze analyseren met welke 
milieutechnologieën wat bereikt kan worden.  
 

 
 

  



 

Auswitsch 
Auschwitz was een verzameling van concentratie- en vernietigingskampen die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog door nazi-Duitsland nabij de Poolse stad Auschwitz (Oświęcim) 
werden opgezet. Het was het grootste van alle Duitse concentratiekampen en bestond 
uit Auschwitz I (Stammlager of basiskamp), Auschwitz II-Birkenau (Vernichtungslager of 
vernietigingskamp), Auschwitz III-Monowitz (een werkkamp) en een aantal subkampen. 
 
Naar Auschwitz werden ongeveer 1,3 miljoen mensen gedeporteerd. Hiervan zijn er 
ongeveer 1,1 miljoen om het leven gekomen, waarvan het grootste deel werd vergast. 
 

 
 

Tatrzański Park Narodowy 
Nationaal Park Tatra (Pools: Tatrzański Park Narodowy) is gelegen 
in het zuiden van Polen in het Woiwodschap Klein-Polen en maakt 
deel uit van het Karpatengebergte. Het gebied werd in oktober 
1954 als nationaal park ingericht en grenst aan het gelijknamige 
Nationaal Park Tatra in Slowakije. 
 
Eén van de belangrijkste toeristische attracties is de in 1936 
gebouwde kabelbaan naar het bergstation op de Kasprowy Wierch (1.987 meter). Er is 
ook een meteorologisch observatorium aanwezig. Het hoogste punt van Polen ligt in het 
Nationaal Park Tatra op 2.499 meter boven zeeniveau op de berg Rysy. 
 

 
 

  



 

Krakau 
In Krakau (Krakow) kijk je je ogen uit van alle bezienswaardigheden. Op elke straathoek 
is wel iets te zien of te beleven. De binnenstad is al een attractie op zich met talloze 
prachtige kerken, stadspaleizen, koopmanshuizen en andere rijkversierde gebouwen. In 
de gezellige buurt Kazimierz staan de kerken zij aan zij met synagoges en interessante 
musea over volkerenkunde en de joodse geschiedenis. Aan de overkant van de rivier 
vind je bezienswaardigheden die de Tweede Wereldoorlog gedenken, zoals het oude 
joodse getto en het museum in de fabriek van Oskar Schindler. Even buiten Krakau vind 
je wereldberoemde trekpleisters zoals de gigantische zoutmijnen in Wieliczka en het 
indrukwekkende museum concentratiekamp Auschwitz. 
 

 
 

Berlijn 
De Duitse hoofdstad Berlijn is een unieke stad vanwege haar geschiedenis, waarbij De 
Muur de stad zo’n 28 jaar fysiek in twee zones verdeelde. Na de Koude Oorlog en het 
herenigen van de Duitse Democratische Republiek en de Bondsrepubliek Duitsland werd 
Berlijn in 1990 de hoofdstad van Duitsland. De prachtige bouwwerken die al stammen 
van voor de Tweede Wereldoorlog, gecombineerd met elementen uit de tijd van de 
tweedeling en de moderne architectuur van de laatste decennia maken van Berlijn een 
stad die echt de moeite waard is om een avond te spenderen.  
 

 
 

  



 

Bonjour, wo is de supermarket? 
 

Voor een vakantie aan de Costa del Sol kom je met Nederlands prima uit de voeten maar 
tijdens onze reis door Oost-Europa ligt dat anders. De voertaal van de landen die wij 
zullen bezoeken is, hoe verassend, Duits in Duitsland, Tsjechisch in Tsjechië en Pools in 
jawel, Polen. Buiten de grote steden zijn dit ook de enige talen die de lokale bevolking 
goed spreekt. Als gasten zullen wij ons hieraan aanpassen, een goede voorbereiding 
hierop is dus raadzaam. 
 

Tsjechisch 
In basis Tsjechisch is niet zo moeilijk, hallo is nazdar en doei is na shledanou. Omdat we 
daarmee alleen niet uit de voeten gaan komen hieronder een basislijst met termen die 
misschien van pas zullen komen.  
  
Goedendag     : Dobry den    
Hoi      : Ahoy 
Alstublieft     : Prosim    
Dank u wel      : Dekuji vam    
Oeps/sorry     : Prominte 
Tot ziens      : Na shledanou 
Proost       : Na zdravi 
Heerlijk!      : Vynikajici! 
 
Wordt het mooi/slecht weer?  : Bude dobré/spatné poc'asi?  
Wat voor weer wordt het?   : Jaké bude dnes 
Hoe laat is het?    : Kolik je hodin? 
 
Wat?       : Co? 
Wat is hier te zien?    : Co je tady k vid'eni? 
Waar?       : Kde? 
Waar is het toilet?     : Kde jsou toalety? 
 
Ik spreek geen Tsjechisch    : Nemluvím česky 
Ik ben Nederlander    : Jsem Holand'an 
Spreekt u Engels, Frans, Duits?   : Mluvite anglicky, francouzsky, n'emecky? 
Wat zegt u?      : Co r'ikate? 
Ik begrijp het niet    : Nerozumím tomu 
Begrijpt u mij?     : Rozumite mi? 
Mag ik u wat vragen?    : Mohl(-a) bych se n'eco zeptat?  
Alle Explo’s zeggen ja Tegen Oost-Europa : Explo to všechno říkají ano do východní Evropy 
 
1  : jedna 
2  : dv'e 
3  : tr'i 
4  : c'tyr'i 
5  : p'et 

6  : s'est 
7  : sedm 
8  : osm 
9  : dev'et 
10 : deset 

11 : jedenact 
12 : dvanact 
13 : tr'inact 
14 : c'trnact 
15 : patnact 

 
 



 

Nu dacht je natuurlijk dat je zo wel goed voorbereid was, maar niets is minder waar. 
Exploditie brengt je dit jaar namelijk ook naar Duitsland en Polen en daar zal je met je 
Tsjechisch niet zo ver komen. Gelukkig hebben wij ook een basiswoordenlijst Pools en 
Duits voor jullie samengesteld.  
 

Duits 
Goedendag     : Gutentag    
Hoi      : Hallo 
Alstublieft     : Bitte    
Dank u wel      : Vielen Dank   
Oeps/sorry     : Entschuldigung 
Tot ziens      : Auf Wiedersehen 
Proost       : Prost 
Heerlijk!      : Sehr gut! 
 
Wordt het mooi/slecht weer?  : Es ist schön / schlechtes Wetter?  
Wat voor weer wordt het?   : Was ist das Wetter? 
Hoe laat is het?    : Wie spät ist es? 
 
Wat?       : Was? 
Wat is hier te zien?    : Was ist hier zum sehen? 
Waar?       : Wo ? 
Waar is het toilet?     : Wo sind die Toilette? 
 
Ik spreek geen Duits     : Ich spreche keine Deutsch 
Ik ben Nederlander    : Ich bin Holländer:  
Spreekt u Engels, Frans?    : Sprechen Sie Englisch, Französisch? 
Wat zegt u?      : Was sagen Sie? 
Ik begrijp het niet    : Ich verstehe es nicht. 
Begrijpt u mij?     : Verstehen Sie mich? 
Mag ik u wat vragen?    : Darf ich Sie etwas fragen?   
Alle Explo’s zeggen ja Tegen Oost-Europa : Alle Explo sagen ja zu Osteuropa 
 
1 : eins    6 : sechs   11 : elf 
2 : zwei   7 : sieben   12 : zwölf 
3 : drei    8 : acht   13 : dreizehn 
4 : vier    9 : neun   14 : vierzehn 
5 : fünf    10 : zehn   15 : fünfzehn 

  



 

Lees en leer ze goed door, scheelt weer gebarentaal als we de weg kwijt zijn of een 
stokbrood willen kopen bij de bakker.  
 

Pools 
Goedendag      : dzień dobry 
Hoi       : Cześć 
Alstublieft      : proszę 
Dank u wel      : Dzięki 
Sorry        : przykro 
Tot ziens       : pożegnanie 
Proost       :Na zdrowie 
Heerlijk!       :Bardzo dobrze! 
 
Wordt het mooi/slecht weer?    : Miło / zła pogoda? 
Wat voor weer wordt het?     : Jaka jest pogoda? 
Hoe Laat is het?      : Która godzina? 
 
Wat?        : Co? 
Wat is hier te zien?      : Czym jest tu zobaczyć? 
Waar?        : Gdzie? 
Waar is de WC?      : Kde jsou toalety? 
 
Ik spreek geen Pools     : nie mówię po niemiecku 
Ik ben Nederlander     : Jestem holenderski: 
Spreekt u Engels, Frans?     : Czy mówisz po angielsku, francusku? 
Wat zegt u?       : Co ty na to? 
Ik begrijp het niet     : Nie rozumiem. 
Begrijpt u mij?      : Rozumiesz? 
Mag ik u wat vraten?      : Mogę cię o coś zapytać? 
Alle Explo’s zeggen ja Tegen Oost-Europa  : Wszystkie Exploring powiedzieć tak do      

  Europy Wschodniej 
 
  
1: jedna     6: sześć    11: jedenaście 
2: dwa     7 seven    12: dwanaście 
3: trzy      8: osiem    13: trzynaście 
4: cztery     9: dziewięć    14: czternaście 
5: Pięć      10: dziesięć    15: piętnaście 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informatief 
 
Omdat we continue van locatie veranderen is het dit jaar helaas niet mogelijk om post 
toe te sturen. Omdat het toch wel erg leuk is voor uw Explo om tijdens Exploditie op zijn 
tijd een kaartje te ontvangen bieden wij aan deze bij vertrek van u in ontvangst te 
nemen, wij zorgen er dan voor dat deze op de dag van uw voorkeur zal worden 
overhandigd. Deze service is kosteloos en onderdeel van het geboekte arrangement.   
 

Contact opnemen 
 

Laat deze nummers achter bij je ouders en zeg erbij dat ze alleen voor noodgevallen zijn. 
 
Jan Breepoel (Captain) 06 – 287 833 20 
Mickel Brenters  06 – 413 188 57 
Danny Neven  06 – 383 273 91 
Steven Holterman 
Arjan Holterman  
 

Inpakken op vrijdagavond 
 

Omdat we zaterdagochtend vroeg vertrekken gaan we de avond ervoor de auto’s 
inpakken en klaar maken voor vertrek. Op deze avond, vrijdagavond om 19:00, word je 
op het Scoutcentrum verwacht met je bagage (1 tas), je gezondheidsformulier en een 
kopie van je paspoort/identiteitskaart. In deze tas zit alles wat niet in je dagrugzak hoort 
en dit alles mag maximaal 90 liter groot zijn. Daarin moeten dus ook je slaapzak, matje, 
make-up koffer en extra schoenen (en dan is 90 liter zoveel niet meer).  
 
Los van je dagrugzak mag je ook nog een krukje meenemen. Banken of stoelen passen 
dit jaar niet maar een voor iedereen een opvouwkrukje (model 3-poot) kan nog net. Dit 
krukje mag je dus zelf meenemen of aanschaffen, ze zijn al verkrijgbaar vanaf 2,- en te 
koop bij elke kampeerwinkel en alles-wat-je-zelden-zoekt-
winkels zoals Xenos.  
 
Zorg dat je op tijd bent en alles bij je hebt! We verwachten in 
een uurtje klaar te zijn met inpakken waarna thuis nog even kunt 
voorslapen.  

 
  



 

Het vertrek op zaterdagochtend 
 

Zaterdag 13 augustus verzamelen we om 05:30 op het Scoutcentrum vanwaar we om 
6:00 zullen vertrekken richting het stralende Oost-Europa. Zorg dus dat je er om 5:30 
ook echt bent, er is ± 30 man op tijd opgestaan voor jou dus laat hen niet wachten. 
 
Omdat je bagage al is ingepakt word je deze ochtend alleen verwacht met je dagrugzak 
(niet te groot, auto’s hebben geen overhead bagagevakken voor handbagage) met 
paspoort / identiteitskaart(!). Neem in je handbagage een vest mee, draag je 
bergschoenen (scheelt ruimte in je tas) en trek een lange broek aan vanwege de airco in 
de auto’s. Snoepjes voor onderweg is natuurlijk ook fijn! 
 
Aangezien we vanaf ons vertrouwde Scoutcentrum vertrekken kun je het beste op de 
fiets komen. Het is zomer dus de zon schijnt, tijdens ons kamp kan je fiets veilig binnen 
in het pand staan. 
 

Onze terugkomst op zondag 
 

Zondag 21 augustus vertrekken vanaf onze laatste slaapplaats vroeg in de ochtend 
richting Nederland. Exploditie 2016 zit er helaas alweer bijna op maar niet voordat we 
ons nog ruim 700 kilometer hebben vermaakt op de Deutsche autobahn.  
 
Omdat wij mogelijk niet de enige zijn die ons van oost naar west proberen te begeven, 
onze Oosterburen graag aan de weg werken in de zomerperiode en onze automobielen 
na 9 dagen en 3400 kilometer ook moe zijn weten wij niet precies hoe laat wij aankomen 
deze dag. 
 
Wij verwachten pas in de avond aan te komen op het Scoutcentrum. Als je word 
opgehaald adviseren wij in de loop van de middag/begin van de avond per SMS het 
thuisfront te informeren over onze verwachte aankomsttijd.  
 
Zodra we het Scoutcentrum weer veilig en heel hebben bereikt zit het er bijna op, maar 
nog niet helemaal. De auto’s moeten worden uitgeladen en de bagage moet worden 
verdeeld onder de gegadigden. We zijn pas klaar als we alles gezamenlijk hebben 
opgeruimd. Houdt hier rekening mee bij het maken van andere afspraken. 
 

  



 

Deelnemers 
 

De Reisbegeleiding van dit jaar is 5 man sterk en bestaat uit: 

 Jan (captain) 

 Mickel 

 Danny 

 Steven 

 Arjan 
 
Omdat een avontuur beleven in je eentje nog niet half zo leuk is als met een groep gaan 
we dit jaar met 17 man weg, in de leeftijdscategorie waarvoor jij je hebt ingeschreven 
betreft dit de volgende personen:  
 

 Willeke 

 Caspar 

 Thimo 

 Sander 

 Charlotte 

 Niels S. 

 Maartje 

 Niels W. 

 Willemijn 

 Bastiaan 

 Laurens 

 Metehan 
 
 

Tips 
 

1. Heb je een vriend/vriendin die het mogelijk tijdens kamp gaat uitmaken? Laat dan 
je telefoon thuis of zet hem uit. Daarnaast zijn de bel- en datakosten in het 
buitenland goed prijzig en beschikken we alleen in de Mac over WiFi. 
 

2. Velen van jullie hebben tegenwoordig een fotocamera (in welke vorm dan ook) op 
zak. Hiermee is het zeer eenvoudig om alle gepaste en ongepaste momenten op 
beeld vast te leggen. Twijfel je aan de gepastheid van een foto of filmpje, 
verwijder deze dan en ontneem jezelf de mogelijkheid mensen te kunnen 
schaden. Foto’s en filmpjes hebben de nare eigenschap zich snel te verspreiden, 
voorkom dit. 
 
Op internet is niets privé, wat er eenmaal op staat blijft tot je pensioen 
rondzwerven (of je ontslag naar gelang de grondslag van de foto’s of filmpjes). 
Werkgevers zitten ook op internet en googelen gegarandeerd je naam alvorens je 
wordt aangenomen.  

 
Belangrijk 
 

Denk zelf aan je reisverzekering met dekking voor Duitsland/Tsjechië/Polen en vergeet 
niet het pasje van je ziektekostenverzekeraar! Daarnaast moet je uiteraard beschikken 
over een ID-kaart of paspoort welke tot tenminste 1 september 2016 geldig is. 



 

Paklijst 
 

Wat nemen we niet mee: 

 Koffers (te groot en lomp voor de beperkte pakruimte de we hebben) 

 Je hele garderobe (neem discreet maar evenwichtig mee) 

 Drinken (alle eenheden die meer dan 0% vol zitten zijn niet toegestaan) 
 

Wat nemen we wel mee: 

 Een vrolijk gezicht (ook s ’ochtends en aan tafel) 

 Kleding en zwemkleding 

 Goede loopschoenen (voor bergtochten in het prachtige Tatrzański Park Narodowy) 

 Setje oude kleren (alleen als dit je eerste kamp is) 

 Warm- en koudweer kleding 

 Iets tegen de regen 

 Kampvuurdeken 

 Zaklampje 

 Toiletspullen (vergeet je tandenborstel niet) 
 Washandje (douchemogelijkheden zijn op de bon) 

 Handdoeken 

 Slaapzak en matje (let op, het kan koud worden s ’nachts!) 

 Halewijn das 

 Theedoeken 

 Snoepgoed voor de Reisbegeleiding 

 Snorkel (ontdek de onderwaterwereld zoals nooit tevoren) 

 Gezondheidsformulier (zie bijlage, inleveren op de inpakavond)  

 Paspoort/identiteitskaart  
  
Uit ervaring kunnen we je alvast vertellen dat merkkleding ook kapot kan, dure horloges 
op kamp waardeloos blijken, mooie petjes lelijk terugkomen en meer dan één lippenstift 
bij je hebben zinloos is. Let hierop bij het inpakken en laat overbodige units thuis. 
Daarnaast is je grootste beperking niet deze lijst maar de 90 liter maximale omvang.  

 
Contant geld 
 

Je reis is geboekt met een all-inclusive arrangement, dit betekent dat alles van reis tot 
verblijf en van eten tot drinken is inbegrepen. Niet inbegrepen zijn eigen uitgaven ter 
plaatse zoals een Cola op het terras. In Tsjechië betalen ze met Tsjechische kronen, één 
euro is ongeveer 27,87 kronen. Ter indicatie, een blikje Cola kost zo’n 12 – 30 kronen. In 
Polen betalen ze met zloty’s, één euro is zo’n 4,43 zloty en kost 0,5L cola je zo’n 3 zloty. 
 
Een beetje contante is altijd handig en wat Euro’s op zak hebben kan nooit kwaad maar 
ter plaatse kun je het beste pinnen wat je nodig hebt. Dan zit je altijd goed. 



 

Enkele bepalingen die deze week extra leuk maken 
 

Het meenemen en/of consumeren van eigen drank wordt niet geapprecieerd. De 
Reisbegeleiding zorgt voor bier en wijn in de mate die is toegestaan en leeft daarbij de 
Nederlandse wetgeving na. Daarnaast hanteren wij en het gastland een streng verbod 
op sterkedrank en drugs.  
 
Omdat we niet alleen maar met een groep op pad zijn hebben we een paar richtlijnen 
die ervoor moeten zorgen dat deze week zo prettig mogelijk wordt, voor jezelf en voor 
heel de groep. Het gebruik van MP3-spelers, telefoons en soortgelijke apparatuur is 
toegestaan mits afgestemd op gebruik binnen een groep. Bij voorkeur niet dus. 
 
Afhankelijk van de auto beschikken we onderweg over echte compact discspelers 
waarop tot wel 80 minuten muziek per disk kan worden beluisterd en zijn er ook 
mogelijkheden tot bluetooth verbindingen. Ben je fan van een bandje, dat waarschijnlijk 
ook door je medereizigers gewaardeerd wordt, brand dan gerust een cd’tje voor 
onderweg. Luister je graag naar ‘Thirty Seconds to Summer’, dan hoef je niets te doen. 
 
Wees lief voor de Reisbegeleiding en je mede-Explorers. Respecteer de natuur en houd 
je aan de algemene regels zoals deze binnen onze groep en de samenleving gelden. 



 

Programma 
 

Nieuw dit jaar, daadwerkelijk een inkijkje in het programma. Waarschijnlijk ook nieuw; 
dit programma is zeer beperkt aan weersomstandigheden onderhevig. We trekken 
immers bijna dagelijks voort en kunnen dus weinig schuiven met de geplande 
activiteiten. 
 

 
 

 
  

Vrijdag avond Bagage inleveren + inpakken auto’s 

Zaterdag 
ochtend 
middag 
avond 

Vertrek naar Dresden – Duitsland  
 
Iets leuks in de buurt 

Zondag 
ochtend                                           Doorreis naar Český Krumlov - Tsjechië 
middag                                             Toeristische activiteit 
avond 

Maandag 
ochtend 
middag                                              Outdoor activiteit  
avond 

Dinsdag 
ochtend                                            Richting Scoutcentrum Brno –Tsjechië 
middag                                              Sport en spel 
avond 

Woensdag 
ochtend                                            Bezoek Auschwitz 
middag                                              Aankomst Maków Podhalański, 
avond 

Donderdag 
ochtend 
middag                                             Bergsporten  
avond 

Vrijdag 
ochtend                                            
middag                                             Bezoek Krakau 
avond                                               Bonte avond !! 

Zaterdag 
ochtend                                           Vertrek richting Berlijn 
middag                                              
avond                                               Berlin by Night   

Zondag  
ochtend                                           Reizen  
middag                                              
avond                                               Aankomst en afsluiting  



 

Programma koppel 
 

1. Willeke & Caspar  
 
Deze indeling staat in willekeurige volgorde. Zorg dat je vóór kamp met je 
koppelgenoten een verassend, origineel en leuk programma van hebt voorbereid wat 
alle eerdere smileys doet verbleken.  
 
Let op; als je spelmateriaal nodig hebt voor je programma dien je dit zelf te verzorgen. 
We hebben i.v.m. de beperkte ruimte weinig overbodige spullen mee, overleg even met 
een van de reisbegeleiding als je erg smerige, pijnlijke of dure materialen nodig hebt 
voor de haalbaarheid daarvan in ruimte en budget.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 

Ruimte om de voorzitter belachelijk te maken 
  



 

Gezondheidsformulier 
 

Voor het geval dat er zich tijdens dit kamp iets voordoet wat fysieke schade aan  
jouw persoon toebrengt willen we bijgevoegd gezondheidsformulier graag  
(ingevuld en wel) retour ontvangen op de avond van het inpakken. 
Vergeet deze niet, zonder dit formulier kun je niet mee! 

Nawoord 
 

Het kampboekje is geschreven en het is weer een mond vol geworden. Lees het boekje 
goed door, omdat we gaan kamperen zijn er een hoop dingen anders dan voorgaand 
jaar. Heb je vragen, schroom dan niet contact op te nemen met de Reisbegeleiding. 
 
Rest ons nog ons vertrouwen uit spreken een geweldige week tegemoet te zien 
- u allen in goede gezondheid te mogen ontmoeten 13 augustus en u in blakende 
gezondheid terug af te leveren met een ervaring rijker (en mogelijk een illusie armer). 
 
Hoogachtend, 
De Reisbegeleiding, het Bestuur en eenieder aan wie dank verschuldigd zijn. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

Gezondheidsformulier 
(inleveren op de avond van het inpakken)  
 

 

 
 

  

Naam : 

Voornamen :  

Geslacht : 

Straat en Huisnummer :  

Geboortedatum :  

Postcode en Woonplaats :  

Telefoonnummer : 

E-mailadres : 

Naam ouder(s)/voogd(en) : 

Alternatief telefoonnummer (noodnummer) : 

Ziektekostenverzekering (maatschappij en polisnr.) : 

Aanvullende verzekering buitenland voor ZF verzekerde :  

WA-verzekering (maatschappij en polisnr.) : 

Zwemdiploma's  : 

Bijzondere gezinsomstandigheden : 

Bijzonderheden Explorer (medicijngebruik, allergie e.d.) : 

Overige informatie van belang  : 

 

 
 
Datum: 

 
 
Handtekening ouders/voogd: 



 

Ruimte voor eigen notities 
 

Adres van je ouders 

 

Adres van je grootouders 

 

Adres van je leuke oom en tante die wel een kaartje krijgen 

 

Goede oneliners voor tijdens kamp 

 

Eigen aantekeningen 

 

Dagboek voor tijdens kamp 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zaterdag  : 

Zondag : 

Maandag : 

Dinsdag : 

Woensdag  : 

Donderdag : 

Vrijdag : 

Zaterdag : 

Zondag : 


