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This is your HoC speaking

Hallo Jamboreeanen!  

Het is mij een genoegen om voor de eerste keer het 1.234 koppige Bel-
gische Contingent te mogen toespreken via dit fantastische magazine.  

Zelf nam ik als jeugddeelnemer deel aan de World Scout Jamboree in Thailand. Samen op kamp gaan met 35.000 
scouts en gidsen van over heel de wereld met een uitwisseling van zoveel verschillende culturen, maakte als veer-
tienjarige scout een blijvende indruk op mij.   

Nu zijn we vele jaren verder en staan we voor een volgend Jamboreeavontuur, dit keer in Zuid-Korea. Daarom wil 
ik, samen met het volledige Contingent Management Team, jullie allemaal een gelijkaardige fantastische ervaring 
aanbieden. Een Jamboree is één van de hoogtepunten binnen je scoutstraject en wij willen er alles aan doen om 
het Jamboreevuur in jullie aan te wakkeren.    

In 2022 staan er al heel veel activiteiten op de agenda, maar ik kijk alvast uit naar onze eerste infodag in mei, de 
eerste kennismaking met ganse Belgische Contingent. Dit zal ook het moment zijn dat jullie weten in welke Unit 
je dit Jamboreeproject zal beleven!   

Laten we samen van 2022 een buitengewoon Jamboree-voorbereidingsjaar maken! 

’n Stevige linker,  

Jasper

Financier je Jamboree!

Leer je CMT kennen

Enkele afkortingen en termen om je te helpen in dit Magazine:
CMT = Contingent Management Team 
Het Contingent Management Team is het trekkend team om ons hele Belgisch Contingent in de beste omstan-
digheden naar Zuid-Korea te leiden. Zij bestaan uit 18 vrijwilligers die de organisatie van ons Contingent op zich 
nemen. Leer hen beter kennen door naar pagina 8 te bladeren! 

WSJ = World Scout Jamboree 
Hét evenement waar we allemaal naar uitkijken! Zuid-Korea wordt de 25e wereldjamboree ooit en het belooft 
een klepper te worden!

IST = International Service Team 
Het International Service Team zorgt ervoor dat de tienduizenden deelnemers in een aangename, goed geor-
ganiseerde en veilige omgeving een geweldige Jamboree kunnen beleven. Ons Contingent heeft meer dan 80 
IST’ers die mee het ganse traject naar Zuid-Korea doorlopen.  

GSB = Guiding and Scouting in Belgium 
GSB is de overkoepelende organisatie over de verschillende scoutsassociaties die ons land rijk is. GSB is voor 
de scoutingorganisaties in België een ontmoetingsplaats, een vereniging naar de internationaal bureau’s van 
scouting en guiding toe en een belangengroep voor scouting in België. 

HoC = Head of Contingent 
Elk contingent vaardigt iemand af als Head of Contingent die zijn contingent vertegenwoordigt als aanspreek-
punt en als eindverantwoordelijke van het project. Bij ons is hij beter gekend als Jasper Hulsmans! 

Unit  
Een “Unit” is de internationale term die in het Belgische Contingent wordt gebruikt voor een troep van 36 
scouts en gidsen (verdeeld in vier patrouilles) en hun vier leiders.
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Het thema van het Belgische Contingent

  
Waarom een thema?  

Bij elke Jamboree hebben we een thema om een rode draad te bouwen tussen al onze bijeen-
komsten, weekedns, minikamp en andere. Het is ook in dit thema dat we inspiratie vinden 
voor de creatie van al onze visuals en gadgets.    

Bovendien ontvang je een heleboel gadgets van het Belgisch Contingent die je kunt ruilen 
met andere Jamboree-deelnemers.   

Waarom Suske en Wiske?  

Wij hadden reeds zeer goede contacten met de Standaard Uitgeverij en de ontwerpers van 
Suske en Wiske tijdens de voorbereiding van de Europese Jamboree in Polen. Aangezien deze werd afgelast (ik denk niet 
dat we nog moeten vertellen waarom...), zijn we terug bij hen gaan aankloppen voor het thema van de Wereldjamboree. De 
samenwerking met hen loopt geweldig. Ze maakten al meermaals enkele schitterende, gepersonaliseerde tekeningen voor 
het contingent en staan telkens open voor nieuwe vragen en ideeën. Wij zijn ontzettend trots en blij met dit partnerschap! 

  Waarom een stripverhaal?  

België is wereldwijd bekend als het land van de stripverhalen. We hebben verschillende 
bekende kunstenaars uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Door hun herkenbaarheid en 
speelsheid vormen zij leuke thema’s om te gebruiken als Belgisch Contingent. Zo hadden 
we in 2015 voor de World Jamboree in Japan de Smurfen als thema en in 2019 in de VS  was 

het Kuifje. Het is dus een kleine Belgische traditie op de Jamboree!  
 

De stripcultuur is belangrijk in België en we zijn er trots op dat we deze cultuur kunnen 
delen met de andere scouts en didsen die we zullen ontmoeten. Wist je trouwens dat het 
nieuwe Belgische paspoort de beroemde Kuifje-raket zal bevatten? Toeval?  

 Wat kan ik doen om in de stemming van het thema te komen?  

 Heb je ooit al een Suske en Wiske strip gelezen? Nee? Dan is dit je kans om in 
de stemming te komen en deze wondere wereld te ontdekken. Wij raden de vol-
gende afleveringen aan die ons bijzonder bevielen:  

•	  De Sprekende Wil  
•	  De stervissers  
•	  De Dame in het Zwart  

 
Laat ons gerust weten wat je er van vond! Veel leesplezier! 

Met een thema kunnen we de 
Belgische cultuur, waar we zo 
trots op zijn, in de verf zetten! 
Op de Jamboree site zelf, is het 
een ideaal gespreksonderwerk 
als Belg om een conversatie te 
starten met andere deelnemers. 

Suske & Wiske! 

Bestel je unieke Suske en Wiske Jamboree stripverhaal
en financier je eigen Jamboree!

Scan de code en bestel je 
stripverhalen!

Helemaal in de stijl van het thema bieden we je de kans aan om een uniek 
Suske en Wiske stripverhaal aan te kopen. Samen met de Standaard Uit-
geverij maken we een speciale heruitgave van het album “De Wervelende 
Waterzak”. In deze uitgave zullen er naast het originele stripverhaal acht 
extra pagina’s worden toegevoegd die informatie over ons Jamboree proj-
ect zal bevatten en de link uitlegt tussen Willy Vandersteen en scouting. 
Daarnaast wordt ook de achterkant van de cover speciaal door ons ont-
worpen. Een uniek verzamelobject om jou te helpen je eigen Jamboree te 
financiëren. We geven je de kans om tot 30 mei stripverhalen aan te kopen 
aan de prijs van €6 welke je nadien mag doorverkopen aan de prijs van €12. 
Het album zal zowel in het Nederlands als in het Frans worden uitgebracht. 
In de deelnameprijs van het project zit al reeds één stripboek per deelnemer 
inbegrepen.

In het album “De Wervelende Waterzak” komen Suske en Wiske terecht op 
de Wereldjamboree 1937 te Vogelenzang. Ze roepen daarbij de hulp in van 
de wereldwijde Scoutingbeweging om het mysterie van de Wervelende Wa-
terzak op te lossen. Het stripverhaal verscheen in 1988 en werd toen spe-
ciaal voor de scouts gemaakt.

Koop de strip aan voor €6 en verkoop hem voor €12!
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Communicatie binnen het Belgisch Contingent
Allereerst, zó tof dat je dit bulletin leest! Het is je eerste, echte fysieke aandenken aan onze trip naar Zuid-Korea en brengt 
het grote avontuur weer iets dichter bij je thuis. Bewaar hem goed, het is een echt collectorsitem!  

Ongetwijfeld heb je nog verschillende onzekerheden en vraag je je dikwijls nog af in welke onbekend avontuur je je gestort 
hebt. Geen zorgen, we willen er alles aan doen om je ten gepaste tijde te informeren over wat er nog op je afkomt en je op 
de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen het Belgisch Contingent. Laat ons even toelichten op welke manier je 
commmunicatie van ons kan verwachten in de toekomst. 

Zoek je informatie? 

Onze eerste plaats van communiceren is onze website: 
www.jamboree2023.be. Hierop zal je altijd de allerlaatste 
info kunnen vinden alsook de belangrijkste artikels vanuit 
dit magazine. Ben je dus op zoek naar specifieke infor-
matie, kijk dan zeker eerst op onze website want waar-
schijnlijk is het antwoord op je prangende vraag daar te 
vinden. 

Daarnaast zullen we van tijd tot tijd via e-mail nieuws-
brieven versturen waarin de voornaamste nieuwe artike-
ls op de website worden toegelicht. Ze zullen op zichzelf 
nooit nieuwe informatie bevatten maar voornamelijk 
doorverwijzen naar de website en geven op die manier in 
één oogopslag weer wat er vernieuwd is op onze webpa-
gina. 

Ten derde sturen we je van tijd tot tijd ook meer gerichte 
informatie voor bijvoorbeeld administratieve zaken als 
betalingsherinneringen of specifiek op jou gerichte infor-
matie. Hou dus af en toe je mailbox zeker in het oog zodat 
je niets mist! 

Heb je ondanks dit toch niet gevonden wat je zocht? Dan 
kan je je nog steeds wenden tot ons algemeen e-mailadres 
info@jamboree2023.be. We proberen in de mate van het 
mogelijke zo snel mogelijk te reageren op je bericht 

Zoek je fun/foto’s... ?

Vooral zin om in Jamboreesferen te geraken? Like, volg 
en abonneer dan zeker op onze Facebook, Instagram, Tik 
Tok en Youtube kanalen! We delen er geregeld enkele 
blikken achter de schermen, foto’s van onze leukste mo-
menten en herinneringen naar vorige Jamborees. Tag ons 
gerust in je eigen posts tijdens het project zodat we ook 
jou mooiste foto’s en Jamboree avonturen kunnen zien 
en delen! 

Daarnaast zal je tijdens het traject af en toe nog maga-
zines van ons ontvangen welke zowel in fysieke als dig-
itale vorm kunnen zijn. Deze zullen voornamelijk veel 
fun, sfeerbeelden, artikels … bevatten, misschien zelfs 
gemaakt door onze Young Correspondents. Zegt het je 
wel iets om hieraan mee te helpen? We zijn altijd op zoek 
naar enkele deelnemers om vanuit hun perspectief hun 
Jamboree ervaring te delen via woord en/of beeld. Later 
zeker meer info hierover!

Info day 22 mei! 
Als je de laatste stand van zaken over de World Scout Jamboree wilt te weten komen is dit een dag die je met stip moet 
aanduiden op je kalender. Wij vertellen je in detail alles wat wij meer te weten zijn gekomen over dit fantastische event en 
geven je een update over het Belgische Contingent en het aankomende programma.  

Het is ook de kans om je begeleiders en andere deelnemers in het contingent voor het eerst te ontmoeten. Je zal alle vragen 
die je ‘s nachts nog wakkerhouden live kunnen stellen en voorproefje krijgen van de geweldige sfeer die er in het Contingent 
hangt. 

Zin om al wat weg te dromen over de Jamboree? Wees zeker aanwezig de 22e mei! 

Praktische details worden binnenkort meegedeeld.

Een “Unit” is de internationale term die in het Belgische Contingent wordt gebruikt om een troep van 36 verkenners en gid-
sen (verdeeld in vier patrouilles) en hun 4 leiders aan te duiden. Ons contingent heeft ook tweetalige Units, die jongeren uit 
Vlaanderen, Wallonië en Brussel samenbrengen!  

Hoe gebeurt de Unitverdeling?   
Bij het samenstellen van de Units houden wij rekening met je moedertaal en zorgen wij voor evenwichtige Units wat betreft 
geslacht, leeftijd, associatie, provincie... Je Unit leren kennen en nieuwe banden leggen is leuker en beter als iedereen op 
gelijke voet begint: we houden daarom geen rekening met verzoeken om in dezelfde Unit te zitten als een vriend. We rekenen 
erop dat je met volle inzet deelneemt aan de activiteiten, de andere Scouts en Gidsen ontmoet, en deelneemt aan het opbou-
wen van een echte Unitgeest waarin iedereen zich goed voelt!  

Het eerste weekend is bedoeld om elkaar te leren kennen. Dus in november kun je 39 nieuwe vrienden verwachten ;-) Tegen 
de tijd dat we op het vliegtuig stappen, heb je nog een tweede weekend en een Minicamp gehad om sterke vriendschappen 
op te bouwen! 

Waarom beginnen volwassenen vroeger dan ons?
Het eerste weekend voor volwassenen vindt plaats in maart. De leiding en IST’s beginnen iets eerder omdat zij via verschillen-
de werkgroepen betrokken zijn bij de voorbereiding van de activiteiten en de algemene organisatie van het contingent. De 
leidingsploegen zijn al samengesteld en zullen elkaar in maart leren kennen. 

Wanneer je hen voor de eerste keer ontmoet, zullen ze al heel wat dingen hebben bedacht en in elkaar gestoken om je Jam-
boree helemaal top te maken!  

Wanneer ontmoet ik mijn leiding en mijn Unit? 
Je zal je leiding een eerste keer kunnen ontmoeten op de infodag in mei. Nadien zullen we voor elke Unit een online commu-
nicatiemiddel opzetten om verder af te spreken

De voltallige Unit zal voor het eerst samenkomen tijdens het eerste Unitweekend in november op 11-13 november of 18-20 
november, welk weekend voor jou van toepassing is wordt later nog gecommuniceerd. Normaal gezien heb je deze data reeds 
geblokkeerd toen je je hebt ingeschreven voor het project. Kijk om zeker te zijn op de website of op de kalender in dit Maga-
zine om er zeker van te zijn dat je de juiste datums van de twee Unitweekends en het Minicamp in je agenda hebt vrijgehouden! 
 
Kunnen we carpoolen naar ons weekend? 
Veel weekends worden op dezelfde plaats gehouden. Waarom zou je niet carpoolen?   
•	 Het is meer ecologisch en economisch 
•	 Het is tegelijkertijd een gelegenheid om andere Scouts en Gidsen te leren kennen die aan de Jamboree deelnemen! 

 We zullen een paar weken voor het novemberweekend een carpoolplatform aanbieden. Als je met de auto komt, denk er dan 
aan om je reis op het platform te zetten.https://www.carpool.be/

Beleef het Jamboree avontuur met je Unit! 



Timon Tjoens
a. Gepassioneerd Smelleken
b. FOS Open Scouting Open Scouting
c. IST op de Wereld Jamboree in de VS in 2019
d. CMT image: alle visuals, logo’s en beeldbewerkingen 
e. Student industrieel ingenieur
f. Surfen, digitale projecten, zeilen en hardlopen
g. Pepperoni met verschillende soorten salami 

Jasper van Arnhem
a. Pivkablauwe Leidinggevende Seriema
b. Scouts en Gidsen Vlaanderen
c. Deelnemer aan de Wereld Jamboree in Engeland in 2007 en

leider in de VS in 2019
d. CMT IST: ondersteuning van IST en organisatie van weekends 
e. Instructeur voor jongeren
f. Lezen, wandelen en fietsen
g. Zelfgemaakte pizza met een goed dik deeg, veel groenten, vlees, 

kaas en als bonus chorizo en champignons 

Jasper Hulsmans
a. Ondernemende strandloper 
b. Scouts en Gidsen Vlaanderen 
c. Zuid-Korea wordt mijn 5e Wereldjambo-

ree
d. Hoc : head of contingent 
e. Project manager 
f. Netflix, sporten en reizen 
g. Quattro Stagioni omdat er een beetje

van alles in één pizza zit

Peter Vande Loock
a. Vlijtige Mier
b. FOS Open Scouting
c. Achtste Wereld Jamboree
d. CMT branding & benefits: oa. sponsoring en subsidies
e. Hoofd elektro mechanicien bij Infrabel 
f. Oriëntatieloop en mountainbiken
g. Zeevruchten met mosselen, inktvis, garnalen, uien, tomaten, zwarte 

olijven, kappertjes en mozzarella 

Quinten Gabriël
a. Koene Kantjil
b. FOS Open Scouting
c. Eerste Wereld Jamboree
d. CMT IST: ondersteuning van IST en organisatie van Units 
e. Elektricien
f. Zwemmen, rolschaatsen en volleybal.
g. Een knapperige korst met tomatensaus, pesto, plakjes mozzarel-

la, spek, fijngehakte paprika en stukjes ui en geraspte parmezaan 

Vincent De Boever
a. Nilgaut Force Tranquille 
b. Les Scouts 
c. CMT au Jamborée mondial en Suède en 2011 et aux USA en 2019 
d. CMT Unit : répartition des participant.e.s dans les Unit et organi-

sation des WE 
e. Professeur dans l’enseignement artistique 
f. La musique (jouer ensemble c’est la vie) et les chats 
g. Pizza préférée : un bon jambon de Parme, de la roquette et des

copeaux de parmesan 

Jul Peelaers
a. Gedreven baviaan
b. Scouts en Gidsen Vlaanderen 
c. Deelnemer aan de Wereld Jamboree in Japan in 2015 en leider 

in de VS in 2019
d. CMT logistiek: logistiek van weekends (zalen, uitrusting en vri-

jwilligers)
e. Student in evenementenbeheer en geluid- en lichttechnicus 
f. Wandelen
g. Veel verschillende kazen, wat salami en champignons 

Geert Ongena
a. Scherpzinnige Hazewind
b. FOS Open Scouting 
c. Deelnemer aan de World Jamboree 2011 in Zweden en

leider op de World Jamboree 2019 in de VS. 
d. CMT pedagogie: Toezicht houden op de pedagogische in-

houd van de activiteiten 
e. Postbode 
f. Lezen, Dungeons & Dragons en muziekfestivals in de

zomer
g. Bodem met tomatensaus vervolgend gesneden paprika, uien,

knoflook en pepers, waaraan veel mozzarella, geraspte gouda en 
parmezaan wordt toegevoegd

Anne Gabriëls
a. Vanillegeel Fier Stekelvarken
b. Scouts en Gidsen Vlaanderen 
c. Deelnemer aan de World Jamboree 2015 

in Japan en CMT op de World Jamboree
2019 in de VS.

d. CMT Unit: verdeling van de deelnemers
in de Units en organisatie van de week-
ends 

e. Student culturele studies in Leuven 
f. Heel creatief! 
g. Pizza Hawaï maar met hesp in plaats van

kip en extra olijven 

Stijn Kuypers
a. Schrandere Spitsvogel
b. Scouts en Gidsen Vlaanderen
c. Deelnemer aan de Wereld Jamboree in

Zweden in 2011, leiding in Japan in 2015
en CMT in de VS in 2019

d. CMT-communicatie: nieuwsbrieven,
e-mails, website, Facebook, Instagram
en TikTok

e. Ingenieur voor een farmaceutisch bed-
rijf

f. Badminton en koersfietsen 
g. Quatro Stagioni met salami, ham, papri-

ka en champignons 

Kevin Segers
a. Leergierige Mier

b. Scouts en Gidsen Vlaanderen 
c. Eerste Wereld Jamboree  

d. CMT voorkamp: vliegtickets en organisatie van het voorkamp  
e. Hoofdinspecteur van de luchtvaartpolitie  

f. Karate, reizen en koken  
g. Capriciosa met mozzarella, champignons, ham en eventueel 

ananas 

Niels De Schutter
a. Kea Da Vinci Code 

b. Les Scouts 
c. Premier jamborée mondial 

d. CMT IST : soutien des IST et organisation des WE 
e. Ingénieur du son 

f. Handball et opéra 
g. Pizza préférée : campagnarde (même en été) avec reblochon, lardons,

pomme de terre, oignons, crème fraîche, sauce crème et fromage 

Noor Witvrouwen
a. Amotiale Lemming
b. Scouts en Gidsen Vlaanderen
c. Tweede Wereld Jamboree
d. CMT financiën: omgaan met geld en al-

les wat blinkt
e. Douanebeambte
f. Hardlopen 
g. Dikke korst, champignons, pesto en

mozzarella Mathias Beerden
a. Explosieve Jaguar

b. FOS Open Scouting  
c. Leider bij de Wereld Jamboree in de VS in 2019  

d. CMT logistiek: logistiek van weekends (zalen, uitrusting en vrijwil-
ligers) 

e. Elektromechanisch ingenieur  
f. Diepzeeduiker  

g. Monte Generoso met extra parma, dus verse room, parmezaan, 
pecorino, truffelpasta, champignons, oregano en parma, maar 

vooral een deeg dat niet te dik is zoals bij de Napolitanen 

Baptiste Legast
a. Shiba Winston Churchill 

b. Les Scouts 
c. Premier Jamborée mondial 

d. CMT communication : bulletins, e-mails, web-site, Facebook, 
Instagram et TikTok 

e. Avocat en droit de la jeunesse 
f. Running et cinéma ou Netflix 

g. 
h. Pizza préférée : 5 fromages parce que végétarien et que 4 

fromages ce n’est pas assez 

Mathias de Schietere
a. Serval veni vidi veci 
b. Les Scouts 
c. Premier Jamborée mondial 
d. CMT transport : billets d’avions et déplacement du matériel 
e. Etudiant en ingénierie industrielle 
f. Escalade, Danser le rock, Jouer de la Batterie, Jeux vidéo, Lecture, 

Films, Animés, Festivals, Jeux de société, Activités Outdoor  
g. Pizza préférée : originale mais végétarienne 

Veerle Kamoen
a. Volhardende Stern
b. FOS Open Scouting
c. Leidster bij de Wereld Jamboree in de VS 

in 2019
d. CMT info: vragen en registratie fol-

low-up
e. Leraar wetenschappen
f. Zeilen, zwemmen, gitaar spelen, wind-

surfen, surfen en skiën
g. Dun deeg met kaasrand, tomatensaus,

helft ham, ananas, helft kip met een
beetje rucola besprenkeld met BBQ-
saus 

Yara Debruyne
a. Liefdevolle Bij
b. FOS Open Scouting
c. Tweede Wereld Jamboree
d. CMT administratie: listings en ander pa-

pierwerk
e. Student pedagogiek aan de UGent
f. Tennis, sport in het algemeen of een leuk 

terrasje.
g. Favoriete pizza: Hawaï uit de diepvries,

sorry not sorry

Wie zijn je CMT? Qui compose ton CMT?Je CMT bestaat uit toffe groep van momenteel 18 vrijwilligers die er hun uiterste best aan doen 

om jouw Jamboree ervaring zo goed mogelijk te laten verlopen. Je gaat hen nog vaak tegenkomen

tijdens het traject, leer ze hier een beetje beter kennen aan de hand van enkele vragen!  

 
Ton CMT est composé de 18 bénévoles incroyables qui se plieront en quatre pour que ton expéri-

ence du Jamboree soit la plus agréable possible. Tu auras l’occasion de les rencontrer à de multiples

reprises durant cette fabuleuse aventure, il est temps d’appendre à les connaitre grâce à quelques

questions !

a. Wat is je totem?b. De quelle association viens-tu ?c. Heb je al eerdere Jamboree ervaring?d. Quelle est ta tâche de CMT ?e. Wat is je beroep?f. Quels sont tes hobbies ?g. Wat is je favoriete pizza?

?
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