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Introduc1e 
Eindelijk, de start van het zomerkamp! Na twee jaar op onze eigen blokhut i.v.m. de coronaperiode 
gaan onze Explorers ein-de-lijk weer op kamp in het buitenland. Dat beloo[ een gaaf kamp te 
worden. Na lang wikken en wegen hee[ de staf besloten om dit jaar het regenach1ge Nederland te 
verruilen voor het (waarschijnlijk) eveneens regenach1ge Luxemburg. Maar dat mag de pret 
natuurlijk niet drukken. De Explorers zullen neerstrijken in Wiltz, Luxemburg, HET scou1ngwalhalla 
van de Benelux.  

Nabij het dorpje Wiltz hee[ de Explorerstaf een gave blokhut gevonden waar in principe 
slaapplaatsen zijn voor vij[ien personen. Dit jaar zijn er echter veel Explorers en verwachten we met 
zes1en personen op kamp te gaan. Daarom zal er naast de blokhut ook een tent worden opgezet 
waarin de staf zal slapen.  

De Explorers vertrekken zaterdag 23-07-2022 op kamp en verwachten op vrijdag 29-07-2022 weer 
terug te komen. De leden zullen op eigen ini1a1ef per trein naar het dichtstbijzijnde treinsta1on op 
loca1e reizen. Daar zullen ze worden opgepikt door de staf. De staf gaat met een of twee auto’s 
rich1ng Wiltz, we zullen daarom als groep gedurende het kamp zijn aangewezen op het OV of 
alterna1ef vervoer eenmaal op de kamploca1e.  

Thema 
Het thema is dit gebaseerd op de 20th Century Fox film Rio!. Waarin vogels de hoofdrol spelen. Het 
kamp staat dan ook in het thema van deze vogels. Hoewel we ons niet aan de verhalen uit de films 
zullen houden, maken we wel dergelijk gebruik van de toffe anima1es in de film. 

De Explorers worden aan het begin van het kamp ingedeeld in teams van drie (en een team van vier). 
Deze teams zullen gedurende het kamp strijden om eieren. Het team met de meeste eieren aan het 
eind van het kamp wint. Eieren kunnen worden verdiend met opdrachten verspreid over de 
kampdagen. Het is voor teams ook mogelijk om eieren te stelen van andere teams, daarom zal er 
overdag en zeker ook ’s nachts goed op de eieren moeten worden gelet.  

Valsspelen is beperkt mogelijk onder toeziend oog van de leiding. De leiding hee[ het laatste woord 
bij een conflict, en zoals bij iedere speltak gelden er slechts twee regels:  

1. De leiding hee[ al1jd gelijk.  

2. Indien de leiding geen gelijk hee[ treedt regel 1 in werking.  

De kinderen zijn onderverdeeld in de volgende teams:  

Team 1 - Oranje Team2 - Geel Team 3 - Rood Team 4 – Groen



Voorbereiding 
Voorafgaand aan het kamp dient de loca1e nog beves1gd te worden. Tot op heden hebben we enkel 
een telefonische beves1ging van de reservering gehad en is alleen de borg betaald. Waarschijnlijk 
dient het volledige huurbedrag voor het zomerkamp overgemaakt te zijn naar de verhuurder in 
Luxemburg. Dit moeten we zeker nog even dubbelchecken. Ook kan er bij de verhuurder een kuub 
stookhout worden besteld via het e-mailadres gilles.crochet@educa1on.lu.  

Verder dienen de kosten voor de trein vooraf te worden uitgezocht. De treinkaartjes zullen in België 
op het sta1on in Lommel moeten worden gekocht. Waar mogelijk zullen we treinkaartjes 
voorafgaand aan het kamp al aanschaffen zodat we zeker zijn van vervoer bij de start van het kamp. 

Vooraf te regelen:  

- Beves1ging boeking blokhut 

- Stookhout voor bij blokhut 

- Treinkaartjes 

- Bus 1ckets 

Ieder team krijgt een eigen T-shirt, deze dienen met kamplogo / plaatje van Rio (indien mogelijk) in 
Rood, Groen, Blauw en Geel te worden besteld. Op deze manier zijn de verschillende teams extra 
zichtbaar.  Verder dienen er kleine plas1c paaseieren te worden geregeld als punten 1jdens het kamp.  

Verder dienen er een aantal zaken door de staf mee te worden genomen op kamp.  

- Tent voor de staf; 

- Bestek, mokken en borden voor het eten;  

- Speaker voor muziek;  

- Prijs voor de winnaar van de week;  

- Kampshirts; 

- Eieren als “punten”; 

- Gezelschapspellen 

- Thermoskan 

- Koffieapparaat 

- Waterkoker 

- Pannen, snijplanken, etc.  

- Rooster voor BBQ 

- Aanhanger  

- Auto A met trekhaak 

- Naambandjes 

Vier weken voor het kamp wordt de paklijst aan leden doorgegeven. Op de paklijst staan een aantal 
aqributen die extra punten opleveren als ze bij de start van het kamp aan de leiding kunnen worden 
getoond. Dat gee[ het team al direct een voorsprong op.  

mailto:gilles.crochet@education.lu


Brie;e voor leden 
Beste Explorers en ouders/ verzorgers,  

Het is alweer bijna zo ver, ons jaarlijkse zomerkamp! Na twee jaar in Nederland en op onze eigen blokhut op 
kamp te zijn geweest, gaan we dit jaar van 23 Juli tot en met 29 Juli weer naar het buitenland op kamp. Waar 
we precies naartoe gaan houden we nog even geheim, maar dat het een erg gaaf kamp gaat worden staat vast!  

Natuurlijk hopen we dat jij er ook bij bent en we ontvangen graag jouw aanmelding zo spoedig mogelijk, ook in 
verband met de reserveringen die we nog willen maken. De eigen bijdrage voor dit kamp is dit jaar ook weer 
€100, -. Dit bedrag mag uiterlijk een week voor het kamp worden overgemaakt naar NL08 RABO 0146 2508 85 
t.n.v. Explorers scou1ng Rythovius.  

We zullen zaterdag 23 juli om 09:30 verzamelen bij het staDon in Lommel (Sta1onsstraat 268, 3920 Lommel, 
België) hqps://goo.gl/maps/ihQFEg2yNaXn5FiH7. Vanuit daar zullen we vertrekken rich1ng de kamploca1e. 
Kom op 1jd want ons vervoer vertrekt op een vast 1jds1p en wacht niet op ons.  

Op vrijdag 29 juli kunnen de leden op het eind van de middag weer op hetzelfde adres worden opgehaald. De 
exacte aankomstjd weten we nog niet, dit zal t.z.t. door de staf of door de leden zelf worden 
gecommuniceerd.  

Dan resteert ons nog de paklijst voor het zomerkamp:  

- Compleet uniform (blouse en das); 

- Een hiketas of soortgelijke bagage die je makkelijk grote afstanden mee kunt nemen; 

- Je ID of paspoort; 

- Lunchpakket voor onderweg; 

- Slaapzak; 

- Zwemkleding; 

- GEEN Matje of luchtbed; 

- Hoeslaken voor 1-persoons bed; 

- Tandenborstel met tandpasta; 

- Washandje en handdoek; 

- Een verrekijker;  

- Schone kleren; 

- Schoon ondergoed;  

- Schone sokken; 

- Pyjama; 

- Beschuit; 

- Zakgeld voor 1jdens het kamp; 

- Warme jas en/of vest; 

- Zaklamp & zakmes; 

- Eventueel regenkleding; 

https://goo.gl/maps/ihQFEg2yNaXn5FiH7


- Een veer;  

- Zwemkleding; 

- Goede zin!!  

Wij hopen natuurlijk dat jij er ook bij bent. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je natuurlijk al1jd een van de 
stafleden persoonlijk benaderen. 

Met vriendelijke groet, 

R, 
A, 
R, 

Belangrijke informa1e 
Noodgevallen 
Hulpdiensten 
Bij spoed 112 zoals in Nederland. 

Ziekenwagen +352 112  
Brandweer +352 112 

PoliDe 
Noodnummer poli1e +352 113 
Poli1ebureau Wiltz +352 24 41 95 00  

PoliDebureau 
25 Rue du Château, 9516 Wiltz, Luxemburg 
+352 24 48 91 00 0 

Dokters 
Spoedeisende hulp:  
110 Salen1ny Avenue L-9080 ETTELBRUCK  
+352 112 

Dr. Nana IKOKO   
Eisknipchenstraat 48 L-9517 WILTZ  
+352 95 01 73 

Dr. Marc LAUER & Dr. Philippe LAUER 
1, place des Tilleuls L-9575 WILTZ  
+352 95 83 05 

Dr. Jean JACQUEMART  
1, rue du Moulin L-9539 WILTZ  
+352 95 70 95 

Dr. Luc HOFFMANN  
19, rue GD Charloqe L-9515 WILTZ  
+352 95 84 18 

Ziekenhuis  
hqps://www.chdn.lu/  
10 Rue Grande-Duchesse Charloqe, 9515 Wiltz, Luxemburg 
+352 81 669 

https://www.chdn.lu/


Overig 
Blokhut – “Papa klein”  
hqps://scoutswiltz.lu/en/chalets-3/chalet-papa-klein-en/  
Rue du Château, Wiltz, Luxembourg (49.967394, 5.937731).  

Technisch probleem blokhut 
Gilles Crochet gilles.crochet@educa1on.lu +352 / 691 958 199 

Reserveringsprobleem blokhut 
Gilles Crochet gilles.crochet@educa1on.lu +352 / 691 958 199 
Tom Peters optom@pt.lu +352 / 621 632 748 

Tourist info Wiltz 
hqps://wiltz.lu  
35 Rue du Château, 9516 Wiltz, Luxemburg 

Handige info 
Aquapark Wiltz: Camping Kaul  
hqps://www.kaul.lu/nl/ac1vity-park-kaul/aqua-park  

Ticketprijs: €4 per persoon vanaf 15 personen.  

https://scoutswiltz.lu/en/chalets-3/chalet-papa-klein-en/
https://wiltz.lu
https://www.kaul.lu/nl/activity-park-kaul/aqua-park


Hints voor leden 
In de weken voorafgaand aan het kamp volgen een zestal hints. Deze hints hebben iets met het kamp 
te maken (loca1e, thema en vervoer).  

Hint 1: “I will survive” Video voor leden: hqps://www.youtube.com/watch?v=XZGwHtGBZJU  

“I will survive” was een van de liedjes in Rio 2 (2014). Dit is het enige liedje dat gecoverd is uit 
het album speciaal uitgebracht ter ere van de film.  

Hint 2: 17km ondergronds 

Er zijn in totaal 17km aan ondergrondse tunnels in Luxemburg. Deze tunnels zijn in de 
middeleeuwen uit het harde gesteente onder de stad gehakt als snelle ontsnappings – en 
aanvalsroute binnen de stadsmuren.  

Hint 3: Celorico de Basto, Portugal is in ieder geval geen kamploca1e.  

Deze gemeente is een zogenoemde partnergemeente van Wiltz, de stad van onze 
kampbestemming.  

Hint 4: Zavidovići, Bosnie is in ieder geval ook geen kamploca1e.  

Ook deze gemeente is een zogenoemde partnergemeente van Wiltz, de stad van onze 
kampbestemming.  

Hint 5: Aan het winkelwagentje te zien is er hier iemand gestopt 1jdens de flessenac1e. Waar is dit 
dan toch?  

 

Dit is ons prach1ge vakan1e-blokhutje!  

Hint 6: Rood wit blauw, ik hou van jou! 

De driekleur van Luxemburg lijkt enorm op de Nederlandse vlag.  

https://www.youtube.com/watch?v=XZGwHtGBZJU


Zaterdag 23-07-2022 – Vertrek 
In het brie;e voorafgaand aan het kamp is aan de ouders gevraagd om de leden bij het sta1on in 
Lommel af te zeqen. Eenmaal daar ontvangen de leden een korte introduc1e tot het kampthema en 
krijgen ze te horen dat ze op eigen ini1a1ef het sta1on “Troisvierges” bij de grens met Luxemburg 
dienen te bereiken. Eenmaal gearriveerd of bij problemen mogen ze natuurlijk al1jd de staf bellen 
voor hulp.  

Ochtend  
09:30 – Verzamelen in Lommel. 

10:00 – Leden krijgen van de staf een introduc1e tot het kampthema en het spelelement. Ieder team 
krijgt om te starten 5 eieren en een zakje om ze in te bewaren (zo kunnen ze 1jdens de treinreis 
direct worden gestolen). Meteen wordt ook de eerste opdracht bekend gemaakt. Ieder groepje krijgt 
een (wegwerp) camera voor onderweg. Het is de bedoeling dat hiermee zo veel mogelijk foto’s van 
verschillende soorten vogels samen met een teamlid worden gemaakt. Het team met de meeste 
foto’s wint en ontvangt 10 punten.  

10:15 – Na de uitleg van het spelelement van het kamp wordt de eindloca1e van de treinreis aan de 
leden bekendgemaakt. Dit is “Troisvierges”, daarmee zullen ze het moeten doen en zullen ze zelf de 
juiste treinen moeten pakken om op deze eindloca1e aan te komen. De eerste trein vertrekt om 
10:39, daarna vertrekt er pas om 12:39 weer een trein. Indien alles goed gaat is de verwachte reis1jd 
per trein ongeveer vijf uur. Dat betekent dat ze rond vier uur Troisvierges zullen aankomen. Vanuit 
daar kunnen ze met de bus naar Wiltz, dat duurt ongeveer 40 minuten.   

Zie bijlage 3 voor de volledige routebeschrijving.  

  

 



Middag 
In de tussen1jd rijdt de staf op haar gemak naar Wiltz. De verwachte reis1jd voor de staf is ongeveer 
twee en een half uur. Er vanuitgaande dat we rond 10:30 uur zullen vertrekken arriveert de staf rond 
13:00 uur op loca1e. Daar aangekomen zullen we de sleutel in ontvangst nemen, alvast de eerste 
spullen uitladen en de tent voor de staf opzeqen. Daarna kunnen er lokaal inkopen worden gedaan 
voor zaterdag en zondag (op zondag zullen de winkels niet open zijn).  

 

Avond 
Naar verwach1ng arriveren de leden rond 17:00 uur op de kamploca1e waarna ze hun spullen binnen 
alvast kunnen gaan klaarleggen. Rond 19:00 uur wordt er gegeten (lekker simpel, bijvoorbeeld een 
barbecue). Indien mogelijk worden de punten die zijn verdiend 1jdens de treinrit uitgereikt.  

Vervolgens wordt er rond 20:30 uur gestart met een avondspel. Gezien we deze dag al genoeg 
hebben gerezen blijven we lekker op de blokhut. Onder het genot van een vuurtje starten we met het 
doolhofspel waarmee wederom eieren kunnen worden verdiend! 

Benodigdheden 
- Treinkaartjes Lommel – Troisvierges.  

- Buskaartjes Troisvierges – Wiltz. 

- Eieren 

- Fotocamera’s  

- Doolhofspel 



Zondag 24-07-2022 – Op ontdekking! 
Dorp verkennen, Geocachen in Wiltz.  

Ochtend 
09:00 – Hoewel het vast en zeker laat is geworden op zaterdagavond staan we uiterlijk om 09:00 uur 
op. Groep 1 is verantwoordelijk voor de regie rondom het ontbijt (broodje met gebakken eitje ofzo).  

10:00 – Rond 10:00 uur zijn we klaar met ontbijten (incl. afwas) en vertrekken we op avontuur in 
Wiltz. Er dienen lunchpakketjes te worden voorbereid gezien we voor de lunch niet meer terug zullen 
komen op de kamploca1e.  

11:00 - ’s Morgens bezoeken we het kasteel van Wiltz. Dit is vanaf de kamploca1e slechts ~10 
minuten lopen. Na een eventuele bezich1ging van het kasteel gaan we door naar het “centrum” van 
Wiltz en bezoeken we de lokale winkels / terrasjes.  

12:00 – Wellicht met een select groepje gemo1veerde Explorers alvast een eerste Geocache in het 
centrum van Wiltz doen (schijnt erg moeilijk te zijn en je kunt naqe schoenen krijgen): hqps://
www.geocaching.com/geocache/GC62F51 hqps://www.geocaching.com/geocache/GC616MJ  

Middag –  
13:00 - ’s Middags gaan we de bossen rondom Wiltz in om te Geocachen! We wandelen rich1ng 
Windseler (hemelsbreed ongeveer 3,6km). Op de route liggen in de bossen een 1ental Geocaches 
genaamd “Omhoog of omlaag”. Deze zijn stuk voor stuk zeer moeilijk, maar we kunnen als groep 
proberen om er een aantal te doen. (zwembroek en tuigje + klimtouw meenemen).  

Nr1: hqps://www.geocaching.com/geocache/GC7WCAN De overige caches liggen in de buurt.  

Eventueel kunnen er fietsen worden gehuurd in Wiltz.  

15:00 – In Windseler kunnen we wellicht even uitrusten (is niet veel te doen), de rivier Wiltz 
oversteken en teurglopen via Noord (door de bossen).  

Totaal zal dit ongeveer 12 km lopen zijn, even kijken of we dit op de dag zelf ook daadwerkelijk zien 
ziqen.  

Avond 
17:00 - ’s Avonds is groep 2 verantwoordelijk voor het avondeten, voorstel om gewoon iets te koken. 
Dat kan t.z.t. nog worden bepaald.  

Na een flink stuk te hebben gewandeld gaan we het ’s avonds iets rus1ger aan doen met het 
avondspel. Natuurlijk zijn er wel weer eieren te winnen en dienen de teams een tandje bij te zeqen 
om de prijs ook in de wacht te kunnen slepen.  

19:00 – We gaan de film Rio! Kijken. Na de film volgt er een Quiz met ongeveer 50 vragen.  

21:00 – Daarna wordt er met de gemo1veerde leden (bij voorkeur in de vier groepen) het spel 
“Wingspan” gespeeld.  

Benodigdheden 
- Lunchpakketjes 

- GPS 

- Zakgeld leden voor terras / shops.  

- Spel wingspan 

https://www.geocaching.com/geocache/GC62F51
https://www.geocaching.com/geocache/GC62F51
https://www.geocaching.com/geocache/GC616MJ
https://www.geocaching.com/geocache/GC7WCAN


- Ballonvouwen 

Maandag 25-07-2022 – Luxemburg stad 
Vandaag gaan we naar Luxembrug stad. Een coole stad met veel historie. We gaan in groepjes de stad 
verkennen en daarna nog een spel doen. Als afsluiter proberen we een leuke uitgaansgelegenheid te 
vinden.  

Ochtend 
09:00 – Groep 1 is verantwoordelijk voor het ontbijt (standaardontbijt). 

10:00 – Vertrek rich1ng Luxemburg stad met het openbaar vervoer.  

 

 

Middag 
12:00 – Aankomst in stad. Eerst lunchen.  

13:00 – Samen of in groepjes stad verkennen. Tour door de stad (ravijn, etc.), sightseeing, terrasjes en 
shoppen.  

15:00 – Jachtseizoen in groepjes in stad. Alleen te voet. Vier rondes waar steeds een ander groepje 

“gevangen” moet worden. Winnaar ontvangt steeds eieren voor het totaal! 😊  

17:30 – Uit eten in de stad.  

Avond 
19:30 – Terrasje / barretje / kroegje uitzoeken.  

22:00 – Vertrek met openbaar vervoer terug naar Wiltz (laatste trein gaat rond 23:00 als we echt tot 
het laatst willen blijven). 

Spelletjes in de trein waarmee eieren kunnen worden verdiend.  

Alterna1ef escaperoom: hqp://crocus-quest.com/  

http://crocus-quest.com/


 

00:00 – Aankomst in Wiltz.  

Benodigdheden 
- Spelletjes voor in trein 

- Checken of ieder groepje internet hee[ voor het Jachtseizoen spel.  

- Zakgeld voor in stad.  



Dinsdag 26-07-2022 – Tijd voor avontuur!  
Kanotocht in Reisdorf, fakkeltocht bij kasteel Wiltz.  

Ochtend 
07:00 – We staan vroeg op. We moeten namelijk de bus om 08:15 hebben! Om 07:00 zorgt groep 2 er 
voor dat het ontbijt klaarstaat. We bereiden ook een lunchpakketje voor gezien we tussen1jds niet 
meer terug komen op de kamploca1e.  

08:15 – We nemen de bus rich1ng Eqelbruck. De totale reis1jd is ongeveer 1,5 uur met het openbaar 
vervoer. Naar verwach1ng komen we om 10 over half 10 aan op de loca1e. 

Adres: Echternacherstroos, 7, 9392 Reisdorf, Luxemburg 

 

09:30 – Aankomst op loca1e. Inchecken bij Camping du Rivage voor het kanovaren. Let op! Bij 
aankomst dient de kanotocht contant betaald te worden. Dit is €320, -.  

10:00 – Vertrek met kano vanuit Camping de Rivage. 

Vogelfototocht! Iedere foto van een ander soort vogel 1jdens de kanotocht levert ieder team een 
punt op!  

Middag 
13:30 – Aankomst bij eindpunt kanotocht (Bollendorf). Vanuit daar kunnen we met het openbaar 
vervoer weer onze eigen weg vervolgen.  



 

15:00 – Eventueel tussenstop in Diekirch of Eqelbruck voor wat sightseeiing.  

Avond 
19:00 – Uiterlijk terug op kamploca1e. Groep 1 is verantwoordelijk voor het avondeten 

22:00 - Fakkeltocht Wiltz: hqps://tourist-info-wiltz.regiondo.fr/visite-guidee-de-nuit-aux-flambeaux Is 
gereserveerd, reservering dient nog te worden beves1gd.  

23:00 – Einde programma.  

Benodigdheden 
- Lunchpakketjes voor kanotocht; 

- Kleine drinkflesjes voor kanotocht;  

- Contant geld voor kanotocht;  

- Droge kleren / zwemkleren;  

- Zakgeld voor sightseeing.  

https://tourist-info-wiltz.regiondo.fr/visite-guidee-de-nuit-aux-flambeaux


Woensdag 27-07-2022 – Mountainbiken 
Vandaag gaan we mountainbiken in de buurt van Wiltz! 

Ochtend 
09:00 – Groep 4 is verantwoordelijk voor het ontbijt (standaardontbijt) 

10:00 – Ophalen fietsen bij het tourist office in Wiltz:  

35, rue du Château, L-9516 Wiltz 
Tél.: (+352) 95 74 44 
E-mail: jennifer.rebelo@wiltz.lu 
www.visitwiltz.lu 

We hebben 8 elektrische mountainbikes en 8 normale mountainbikes. We zullen daarom opsplitsen 
in twee groepen en halverwege wisselen.  

De fietsen dienen ter plaatse te worden afgerekend (ongeveer 300 Euro).  

We zullen de volgende routes fietsen:  

E-bike route: hqps://trails.bike/mtb-route/luxemburg/wiltz-1/1370  
Normale fiets route: hqps://trails.bike/mtb-route/luxemburg/wiltz-2/1371  

Middag 
13:00 – Lunch bij het huisje.  

14:00 – Vertrek etappe 2.  

E-bike route: hqps://trails.bike/mtb-route/luxemburg/wiltz-1/1370  
Normale fiets route: hqps://trails.bike/mtb-route/luxemburg/wiltz-2/1371  

17:00 – Fietsen weer inleveren.  

Avond 
Groep 3 is verantwoordelijk voor het avondeten.  

19:00 – Avondeten.  

21:00 – Annemieke’s grooqe Quiz met persoonlijke vragen weetjes! 😊  

Benodigdheden 
- Mountainbikes 

- Drinkflesjes voor onderweg 

- Spel Wingspan 

mailto:jennifer.rebelo@wiltz.lu
http://www.visitwiltz.lu
https://trails.bike/mtb-route/luxemburg/wiltz-1/1370
https://trails.bike/mtb-route/luxemburg/wiltz-2/1371
https://trails.bike/mtb-route/luxemburg/wiltz-1/1370
https://trails.bike/mtb-route/luxemburg/wiltz-2/1371


Donderdag 28-07-2022 – Explorerdag  
De explorers verzinnen zelf een programma! 

Ochtend 
09:00 – Opstaan en ontbijten. Groep 3 is verantwoordelijk voor het ontbijt vandaag 
(standaardontbijt).  

Invulling door Explorers zelf 

Middag 
Invulling door Explorers zelf 

Avond 
Groep 2 is verantwoordelijk voor het avondeten.  

Invulling door Explorers zelf 

Benodigdheden 
T.b.d.  

“Explorerdag”, eigen invulling voor Explorers 



Vrijdag 29-07-2022 – Terugreis  
Terugkomst ~5 uur reizen. Eind van de middag weer in Lommel.  

Ochtend 
09:00 – Opstaan, spullen inpakken en klaar voor het laatste ontbijt. Groep 3 en goep 4 zijn beiden 
verantwoordelijk voor het ontbijt. We maken ook meteen lunchpakketjes voor onderweg, we hebben 
wederom een lange terugreis voor de boeg.  

10:30 – Huisje leeg en spullen ingepakt.  

11:30 – Vertrek leden met het openbaar vervoer.  

 

Middag 
14:00 – Aankomst staf in Nederland. Alvast alles uitladen en opruimen. Eventueel thuis een douche 
pakken.   

16:20 – Aankomst leden op het sta1on in Lommel (als alles goed gaat).  

16:30 – Korte terugblik op zomerkamp samen met ouders en afslui1ng.  

17:00 – Iedereen naar huis, einde kamp.  

Benodigdheden 
- Lunchpakketjes voor onderweg.  



Bijlage 1 – Doolhofspel  
De vogels van Rio zijn naar Luxemburg gevlogen voor een leuke vakan1e. Ze zijn in het mooie 
Wiltz neergestreken. 

Blu hee[ besloten om hier samen met Jewel een discotheek op te richten. Natuurlijk is dit 
niet helemaal strikt legaal voor vogels omdat ze de 16 jaar meestal niet halen, maar jij als 
echte disco boogy vogel wil hier natuurlijk wel een kijkje gaan nemen! Helaas is Rafael (jouw 
medevogel) de weg vergeten en samen probeer je deze weer te vinden. Er zijn twee 
verschillende routes naar de discotheek. Elke route is goed beschermd door verschillende 
hindernissen en boobytraps! 

Spelregels: 
- Je mag het aantal stappen zeqen dat je dobbelt 
- Je mag op ieder moment in het spel terug naar een punt waar je al bent geweest, dit kost je 

één beurt 
- Als je op en neer gaat naar de handelaar om spullen te ruilen kost dit je één beurt 
- Na de vraag: Wat doe je? Is je beurt voorbij 

De Handelaar 

Bij de handelaar kun je spullen wisselen. Je mag maximaal 3 voorwerpen meenemen. 

Knikkers

Kanon 
Enterhaak met touw

Ven1lator

Buskruit

Brommer

Vergrootglas

Katapult 
Brandslang

Twee aanhangwagen wielen

Sur�oard 
Ductape

Touw

Oordoppen

Slaapdrank

Shotgun 
Stofzuiger



Groep 1: vertrekt richDng het westen 

1. De rivier 

Snel nadat je vertrokken bent van het startpunt, blokkeert de rivier van Wiltz je pad rich1ng de 
discotheek. Dit is een diepe, gevaarlijke en snelstromende rivier. Er is geen brug of veerpond te 
bekennen en ontwijken is echt geen op1e. Wat doe je? 

Op de markt haal je een ven1lator en een sur�oard. Om de herrie te onderdrukken neem je ook een 
paar oordoppen van de handelaar mee. Samen met Rafael knutsel je een heus hoverboard in elkaar. 
Daarmee steken jullie de rivier over. Of dit de makkelijkste oplossing was? Daar kraait natuurlijk geen 
haan naar…  

Je vervolgt je tocht over de oevers van de rivier.  

2. Het vakan1ehuis van Kareltje 

Na een 1jdje verdergelopen te hebben zie je plots een bekend gezicht, het is Marcel! Marcel blijkt 
van zijn eerlijk verdiende geld een vakan1ehuis in Rio te hebben gekocht en vraagt of je zin hebt in 
een goeie Mojito cocktail. Daar kun je natuurlijk geen nee op zeggen! Marcel vindt dat je dit glas niet 
zomaar verdiend, hier moet je geluk voor hebben. Om hem leeg te mogen drinken moet je 6 
dobbelen. Je mag per beurt één keer dobbelen. 

3. De poli1e 

Je moet enorm plassen en besluit snel even te “lossen” in een klein steegje waar je toevallig langs 
komt. Je besluit bij een deur te gaan staan aangezien je hier een beetje beschut staat. Plots gaat de 
deur open, en wat staat daar? Jahoor, een poli1eagent, je blijkt tegen het lokale poli1ebureau geplast 
te hebben, stomkop! De poli1e sluit je direct op in de cel, je mag een nachtje brommen. Gelukkig is 
Rafael ontkomen en kan je spullen van de lokale handelaar bezorgen. In het midden zit een 
poli1eagent achter zijn bureau te slapen. Naast hem staat een groot bedieningspaneel waarmee de 
deuren geopend kunnen worden. Wat doe je? 

Je stuurt Rafael weg om knikkers en een katapult te halen. Na wat oefening lukt het je om de deur te 
openen. Maar, net deze laatste knikker stuitert natuurlijk weer omhoog, tegen de poli1eagent aan. 
Samen met Rafael zet je het op een lopen!  

4. Het Gat 

Midden op de weg bevindt zich ineens een diep gat, het lijkt op een sinkhole. Het gat loopt van muur 
tot muur en is 3 meter lang. Je kunt er met geen mogelijkheid overheen of langs af. Als je in het gat 
kijkt zie je niets, het gat is zo diep dat je de bodem niet eens ziet. Je hoort alleen een vreemd geluid. 
Wat doe je? 

Het geluid blijkt van een ondergrondse waterleiding te komen, door de waterleiding lek te schieten 
met Blu zijn achtergebleven shotgun vult het gat zich met water en kun je naar de overkant 
zwemmen.  



5. De Euro 

Je komt aan bij een snackmuur met verschillende rare automaten waar in het Luxemburgs iets 
opgeschreven staat. Rafael hee[ weer geluk en ziet hier een Euro op de grond liggen. Wat doe je? 

Je stopt de Euro in een automaat waarvan je niet weet wat erin zit. Er komt een condoom uitrollen. 
Deze stop je in je broekzak, je weet maar nooit wanneer je hem nodig hebt.  

6. Bierwinkel 

Je komt langs een speciaalbierwinkel en besluit een kijkje te nemen. Ze hebben er 94 verschillende 
speciaalbieren. Plots valt de deur in het slot, er is geen andere uitweg. De eigenaar verteld dat hij 
lang geleden een sleutel in een van de bierflesjes verstopt hee[ waarmee een oude deur naar buiten 
geopend kan worden. De Biertjes zijn genummerd 1t/m 94. Er is geen andere uitgang. Wat doe je? 

Je besluit ieder flesje leeg te drinken omdat bier weggooien ook zo zonde is. Je mag hetzelfde aantal 
biertjes op drinken als je dobbelt. In biertje 34 zit een sleutel. 

7. Gesloten Deur 

Je komt bij een deur uit en je probeert deze te openen. Deze deur is met geen mogelijkheid open te 
krijgen. De zojuist gevonden sleutel draait niet, het slot lijkt vastgeroest. Wat doe je? 

Alleen door het glijmiddel van het condoom uit de automaat op de sleutel te doen, kan de deur 
geopend worden. 

8. De walnoten 

Na deze deur geopend te hebben kom je in een geheime kamer uit waar een mooi par1jtje walnoten 
liggen opgeslagen. De favoriete snack van vogels! Dit is een buitenkansje om wat bij te verdienen en 
je kunt de verleiding niet weerstaan om ze mee te nemen. Wat doe je? 

Je gaat terug naar de handelaar en haalt een brommer, een set wielen en een touw. Hiermee bind je 
de walnoten achter de brommer en neemt ze mee op je reis.  

9. De discotheek 

Je komt nu aan bij de discotheek en kunt beginnen aan het eindspel. 



Groep 2: vertrekt richDng het oosten 

A. Het paardenrennen 

Snel nadat je vertrokken bent van het startpunt, blokkeert het paardenrennen van Siofok je pad. Net 
als de jager heb jij ook een zwak voor het gokken op paardenrennen. Vaak eindigt dit met een lege 
portemonnee op het einde van de avond omdat je steeds op het verkeerde paard wedt. Daarnaast 
heb je ook geen geld bij en je hebt geen zin in klappen van de spelmeester als je je schuld weer eens 
niet kunt betalen. Je moet een oplossing verzinnen. Ontwijken is geen op1e. Wat doe je? 

Op de markt zie je een kanon en buskruit, dit kanon blijkt zo groot te zijn dat je er zelf in past. 
Natuurlijk test je het kanon eerst met Rafael, je wilt natuurlijk niet hebben dat je zelf iets oploopt. 
Helaas heb je geen vuur bij je, je haalt een vergrootglas op de markt. Met dit vergrootglas steek je 
het buskruit aan en schiet je Rafael eerst het paardenrennen over, wat de nodige aandacht trekt. Het 
lijkt allemaal goed te gaan en je besluit zelf ook snel te gaan voordat mensen komen kijken.  

Je vervolgt je tocht rich1ng de discotheek van Johnny.   

B. Handeltje van Fernando 

Na een 1jdje verdergelopen te hebben zie je plots een bekend gezicht, het is Fernando! Fernando 
blijkt goed in het oplichten van vakan1evierende scouts en hee[ een lucra1ef handeltje in Wiltz 
geopend. Hij vraagt of je toevallig zin hebt om wat bij te verdienen, daar kun je natuurlijk geen nee 
op zeggen. Henny vertrouwt het maar niets en wil bewijs dat je nog al1jd “die gast” met het eeuwige 
geluk bent. Om de klus te krijgen moet je 6 dobbelen. Je mag per beurt één keer dobbelen. 

C. De belas1ngcontroleur 

Plots word je staande gehouden door een belas1ngcontroleur. Je blijkt nog een hoop belas1ng niet 
betaald te hebben en hij dreigt je hiervoor op te sluiten, tenzij je hem kunt betalen. Dit kun je 
natuurlijk niet, je besluit direct om hem te drogeren met vijf speciale ingrediënten, deze staan 
hieronder vernoemd. Schrijf de nummers van de ingrediënten achter elkaar. Als het ingrediënt op de 
juiste plek staat wordt hij omcirkeld, als hij op de verkeerde plek staat maar wel in het de formule zit 
wordt hij onderstreept. Je mag 1 keer per beurt een antwoord indienen. 

1. Calciumnitraat 

2. Koolstof 

3. S1kstof 

4. Remmenreiniger  

5. Alcohol 

6. Koffiepoeder 

7. Zelfrijzend bakmeel 

8. Whisky 

De juiste code is 56371 

D. De hendel 

Je ziet hier een hendel op de muur. Wat doe je? 

Als je deze hendel overhaalt sluit het een deur verderop in het spel. 





E. De por1er 

Je komt langs een kleine kroeg, Rafael denkt dat dit het wel eens kan zijn en wil Blu binnen gaan 
zoeken. In de hoek ligt een zwerver onder een kartonnen doos te slapen. De por1er houd je tegen 
omdat je gympen aan hebt en zo echt niet naar binnen mag. Wat doe je? 

Je ruilt je schoenen met de schoenen van de zwerver, je kraaienpoten passen er maar net in. De 
por1er laat je nu wel door.   

Het gevecht 

Maar eenmaal binnen verveelt een van de mede-kroeggenoten je. Het loopt al snel uit op een 
gevecht, jullie spreken af dit buiten van man tot man uit te vechten. Wat doe je?  

Als bange kip durf je dit natuurlijk niet aan, je gaat snel naar de handelaar en haalt wat slaapdrank 
welke je in het drankje van de mede-kroeggenoot stopt. Hij valt al snel in slaap en jij verlaat de kroeg 
via een achterdeur naar een ander pand.   

F. De gesloten deur 

Je vervolgt je weg door het pand en komt op een gegeven moment een deur tegen. Je kunt hier niet 
omheen.  

Is er aan de hendel getrokken? 

Nee: 

Je komt een deur tegen die op een kier staat, wat doe je? 

Je kunt tegen de deur duwen om deze verder open te krijgen. 

Ja: 

Je komt een dichte deur tegen, en duwt hier tegen. Deze deur is met geen mogelijkheid open te 
krijgen. Er zit geen sleutelgat in de deur en geen hendel aan de deur. Verder is er niets te zien rond de 
deur. Wat doe je? 

Hij kan alleen geopend door aan de hendel te trekken, die een stuk terug in het doolhof gevonden 
kan worden dit kost een beurt om naartoe te lopen en een beurt om terug naar de deur te gaan. 

Je bent nu weer buiten.  

G. De toren 

Midden op de weg bevindt zich ineens een hoge toren, het lijkt op een brandweertoren. Van boven 
op de toren heb je een goed zicht over Wiltz en je besluit erin te klimmen met de hoop om de 
discotheek van Blu te spoqen. Er is geen trap en je kunt er in geen mogelijkheid bovenop klimmen 
zonder hulpmiddelen. Met een flinke worp denk je wel de top van de toren te kunnen bereiken. Wat 
doe je?   

Je gooit de enterhaak met touw in de toren en klimt aan het touw omhoog om een kijkje te nemen.  



H. De shoarmatent 

Je komt aan bij een shoarmatent, als echte Explorer kun je hier natuurlijk niet buiten blijven. Je 
besluit naar binnen te gaan om van de lokale lekkernijen te proeven. Plots blijkt echter dat je je beurs 
vergeten bent en dus geen geld op zak hebt. Ook Rafael blijkt niets bij zich te hebben. Wat doe je? 

Je haalt een stofzuiger, een brandslang en ductape bij de handelaar. Je steekt buiten de shoarma tent 
de stofzuiger in het stopcontact en verlengt de slang met de brandslang. Door de brievenbus zuig je 
s1ekem de shoarma op welke je daarna lekker kunt oppeuzelen. 

I. De discotheek 

Je komt nu aan bij de discotheek en kunt beginnen aan het eindspel. 



Eindspel 

Eindelijk ben je bij de discotheek aangekomen. Er is echter een probleem. Door de lange 
tocht en vele bezoeken aan de handelaar ben je blut en heb je geen geld meer om drankjes 
te kopen. Je ziet Blu al snel boven aan de trap bij de shotjes bar staan. De trap naar de 
shotjesbar hee[ 75 treden, je mag iedere beurt een aantal treden omhoog (dit doe je door 
te dobbelen). Hier heb je natuurlijk wel een goede bodem voor nodig want het beloo[ een 
flinke zuippar1j te worden daarboven! Begin snel aan je tocht voordat de andere groep je 
voor is en alles al opgedronken hee[! 



Groep 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 

92 93 94 
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Ven1lator

Buskruit

Brommer

Vergrootglas

Katapult 
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Twee aanhangwagen wielen
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Stofzuiger
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Groep 2 

1. Calciumnitraat 

2. Koolstof 

3. S1kstof 

4. Remmenreiniger  

5. Alcohol 

6. Koffiepoeder 

7. Zelfrijzend bakmeel 

8. Whisky 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
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Enterhaak met touw

Ven1lator

Buskruit

Brommer

Vergrootglas

Katapult 
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Twee aanhangwagen wielen

Sur�oard 
Ductape

Touw
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Bijlage 2 – Fietsroutes voor MTB tocht 
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Bijlage 3 – Heenreis treinen (sta1ons, perrons en 1jden) 
Beste Explorers,  

Hierbij een routebeschrijving voor jullie treinrit. Deze hebben wij een week van tevoren gemaakt en 
het kan zijn dat er nog dingen (bijvoorbeeld de sporen of vertrek1jden) zijn aangepast. Let daarom 
goed op de namen van de treinen en controleer (indien mogelijk) op ieder sta1on of het spoor nog 
klopt! Uiteindelijk is het de bedoeling dat jullie in Troisvierges uitkomen. Mocht het onverhoopt 
misgaan dan kun je Google Maps gebruiken om een nieuwe route met het openbaar vervoer te 
plannen.  

Bij vragen kun je R het beste bellen (+31 6). Succes!  

1. We starten op Lommel Sta1on. We nemen om 10:39 uur de trein, de IC 4331 richDng 
Antwerpen-Centraal. 

2. We blijven 1 uur en 6 minuten, ofwel 6 haltes in deze intercity. Bij halte Antwerpen-Berchem 
stappen we uit.  

3. We hebben 6 minuten om naar spoor 5 te lopen. Hier nemen we de L 2861 van 11:51 uur 
richDng Leuven. 

4. We blijven 57 minuten in deze trein (zonder tussenhaltes). We stappen uit bij staDon Luik-
Guillemins.  

5. We hebben vervolgens 7 minuten om naar spoor 6 te lopen. Hier nemen we de IC 5314 van 
14:07 uur richDng Luxembourg (l).  

6. We blijven 1 uur en 25 minuten in deze trein. Ofwel 10 haltes. We stappen uit bij staDon 
Troisvierges. Het zou nu ongeveer 15:32 uur moeten zijn. 

7. We hebben 4 minuten!! Om de bus te pakken (dat wordt haasten!!!). Neem bus 140 Wiltz, 
Lycée du Nord.   

8. Blijf 36 minuten ofwel 17 haltes in deze bus. Stap uit bij Wiltz, Lann.  

9. Bel de leiding voor de eindbestemming!! 
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Bijlage 4 – Terugreis (sta1ons, perrons en 1jden) 
Beste Explorers,  

Hierbij een routebeschrijving voor jullie treinrit. Deze hebben wij een week van tevoren gemaakt en 
het kan zijn dat er nog dingen (bijvoorbeeld de sporen of vertrek1jden) zijn aangepast. Let daarom 
goed op de namen van de treinen en controleer (indien mogelijk) op ieder sta1on of het spoor nog 
klopt! Uiteindelijk is het de bedoeling dat jullie in Lommel uitkomen. Mocht het onverhoopt misgaan 
dan kun je Google Maps gebruiken om een nieuwe route met het openbaar vervoer te plannen.  

Bij vragen kun je R het beste bellen (+31 6. Succes!  

1. We starten bij de bushalte in Wiltz. Om 11:46 uur nemen we bus 140 richDng Troisvierges, 
Gare rouDére.  

2. We blijven 36 minuten, ofwel 18 haltes in deze bus. We stappen uit bij halte Troisvierges. Het is 
nu als het goed is 12:22 uur.  

3. We hebben vervolgens 11 minuten om de IC 5333 van 12:33 uur richDng Luik-Guillemins te 
nemen.   

4. We blijven 1 uur en 22 minuten, ofwel 10 haltes in deze trein. We stappen uit bij sta1on Luik-
Guillemins.  

5. We hebben vervolgens 6 minuten om naar spoor 3 te lopen. Hier nemen we de IC 536 van 
14:01 uur naar Oostende. 

6. We blijven 30 minuten (non-stop) in deze trien. We stappen uit bij staDon Leuven.  

7. We hebben vervolgens 5 minuten om naar spoor 9 te lopen. Hier nemen we de IC 2935 van 
14:36 uur richDng Antwerpen-Centraal.  

8. We blijven 35 minuten, ofwel 4 haltes in deze trein. We stappen uit bij staDon Lier.  

9. We hebben vervolgens 16 minuten om naar spoor 5 te lopen. Hier nemen we de IC 4315 van 
15:27 naar Hamont.  

10. We blijven 53 minuten, ofwel 5 haltes in deze trein. We stappen uit bij staDon Lommel.  

11. Op sta1on Lommel staan de leiding en jullie ouders op jullie te wachten. Hier sluiten we samen 
het kamp af.  
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Bijlage 5 – Tickets heenreis 
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Bijlage 6 – Tickets terugreis
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