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Een woordje van de CMT ploeg
Dag Jamboreaan! 

Je Jamboree avontuur is sinds dit weekend echt van start gegaan. Beetje bij beetje heb je alvast je Unit wat beter 
leren kennen en misschien zelfs al wat eerste vriendschappen kunnen maken. We stellen je alvast gerust, je gaat 
nog heel wat meer tijd doorbrengen op het volgende Unit weekend en op Minicamp om helemaal voorbereid als 
team naar Zuid-Korea af te reizen!  

Met dit 2e magazine willen we graag de belangrijkste info voor je samen te vatten die je dit weekend hebt 
gekregen. Daarnaast geven we je ook nog dé top 5 dingen om te doen als je in Zuid-Korea bent! Lees alles nog 
eens rustig door wanneer je thuis bent en deel hem met je ouders zodat ze mee op de hoogte blijven. Zoals 
altijd kan je de info ook steeds terugvinden op onze website. 

Geniet nog lekker na van je eerste Unit weekend en tot heel binnenkort! 

Groetjes, 

CMT Belgian Contingent Jamboree 2023 

”
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Gadgets bijbestellen

Must do in Korea!

Enkele a� ortingen 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 
omstandigheden naar Zuid-Korea te leiden. Zij bestaan uit 18 vrijwilligers die de organisatie van ons Contingent 
op zich nemen. 

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 
georganiseerde 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 aanspreekpunt 
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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Netjes in uniform
Wat is een scout nu zonder zijn/haar uniform? Elke vier jaar komt het Belgische contigent op zijn paasbest naar de Jamboree 
en deze keer is het niet anders. Het uniform toont dat je scouts of gids bent en verwijst naar de waarden in de beweging. 
De verschillende associaties hebben zo hun eigen regels over hoe hun o�  cieel uniform eruit ziet. Het is daarom ook 
noodzakelijk dat je uniform piekfi jn in orde is om te dragen op de Jamboree. Hieronder vindt je de richtlijnen die gelden 
voor jouw associatie. We vragen om je uniform in orde te brengen liefst tegen het tweede ledenweekend, maar zeker tegen 
het Minicamp. Op dit weekend heb je een das van het Belgische contingent gekregen, deze hoor je in dit Jamboree traject 
te dragen. De das van je scoutsgroep/eenheid doe je niet aan.

FOS – Open Scouting 

Net als elke andere jeugdbeweging heeft FOS Open Scouting een eigen uniform. Het uniform kan van eenheid tot eenheid 
een tikkeltje verschillen, bijvoorbeeld door de eenheidsdas of de eenheidskentekens. Het volledige uniform bestaat uit een 
donkerblauw hemd en een das in de kleuren van de eenheid samengehouden door een dasring. 
 
Om aan de World Scout Jamboree deel te nemen, blijven de regels van je eenheid van toepassing. Heeft je scoutshemd het 
verven van je lokaal ondergaan of is het gescheurd tijdens het ravotten, dan willen we wel vragen om het in ere te herstellen 
of een deftig exemplaar aan te scha� en. 
 
De kentekens 
Op een hemd hangen, zeker naarmate je langer in de scouts bent, heel wat kentekens. Deze hangen niet op een willekeurige 
plaats. Voor een buitenstaander lijkt het soms wat onoverzichtelijk, maar alles heeft wel degelijk zijn plek. Als leidraad 
geven we op onderstaande tekening aan waar de standaard-badges op een hemd staan en waar je nadien ook beide o�  ciële 
badges van de World Scout Jamboree zal opnaaien. 

1. Contingentbadge (geleverd door het 
Belgisch Contingentent, tenlaatste op 
Minicamp 2023)

2. Behaalde vaardigheidsinsigne
3. Kenteken van je eenheid
4. Provinciebandje
5. Jaarkenteken
6. Jamboree Badge (beschikbaar bij 

aankomst op de Jamboree in Zuid-Korea, 
neem dus naald en draad mee)

7. Kenteken FOS Open Scouting België
8. Patrouillelinten
9. Beloftekenteken
10. Behaalde teervoet
11. Kenteken Wereldorganisatie (WOSM of 

WAGGGS)



55
5

Stel het je even voor, je hebt net 3 weken in Zuid-Korea doorgebracht, je hoofd zit nog vol herinneringen en je hebt het 
gevoel dat je nog te weinig hebt gehad. Had je maar een nareis gepland om meer over het land te leren en andere plaatsen 
te bezoeken!   

Sta je te popelen om een nareis te maken? Hier zijn enkele regels en informatie die je moet weten voor je beslist. 

1. We kunnen geen tickets voor je omboeken.
2. Als je een naries wilt plannen en je wil je ticket omboeken, is het aan jou of je ouders, als je minderjarig bent, om contact 

op te nemen met ons reisbureau om te vragen of je ticket kan worden gewijzigd. We spelen hier als CMT geen rol in. 
Contactgegevens en meer info over je vliegtuigticket kan je navragen via postcamp@jamboree2023.be.

3. Als je besluit een nareis te maken en je bent minderjarig, dan moet één van je ouders je ophalen op de luchthaven van 
Incheon (in Korea) wanneer je Unit terugkeert naar België. Een IST, een leider of CMT’er mag geen nareis organiseren 
met een groep minderjarigen. 

4. Alle zaken betre� ende ouderlijke toestemming en eventuele kosten van een nareis zijn voor rekening van jezelf of je 
ouders.  

5. Een eigen voorreis plannen is helaas niet mogelijk, we gaan samen dit grote avontuur aan! 

Bent je een IST of Leider? Ook dan is het mogelijk om een nareis te maken, maar hou er rekening mee dat er voldoende 
begeleiding moet zijn voor de rest van het contingent (en vooral je Unit!) om terug te keren naar België. Daarom wordt 
geval per geval bekeken of het mogelijk is dat jij/jullie een nareis kunnen maken.  
Ben je geïnteresseerd in het avontuur van een nareis? Laat het CMT dit zo snel mogelijk weten zodat we dit verder kunnen 
bespreken via postcamp@jamboree2023.be. Denk er aan dat de andere bovenstaande regels (door jou te betalen kosten, 
contact opnemen met het reisbureau voor het retourticket, enz.) ook voor jou gelden.
 
Voila bij deze heb je de basisinformatie om een nareis te kunnen maken! We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij om 
naar de Jamboree te gaan en een onvergetelijk avontuur te beleven. Tot dan zien we jullie bij de verschillende pre-Jamboree 
activiteiten die het hele jaar door gepland zijn. Tot snel!

Nareis in Korea

1. Contingentbadge (geleverd door het 
Belgisch Contingent, ten laatste op 
Minicamp 2023)

2. Takkenteken (Akabe, Jong Giver/Verkenner, 
Giver/Verkenner, JIN of (groeps)leiding)

3. Groepslintje (te verkrijgen bij je eigen 
scoutsgroep)

4. Jaarkenteken
5. Jamboree Badge (beschikbaar bij aankomst 

op de Jamboree in Zuid-Korea, neem dus 
naald en draad mee)

6. Europa + België
7. Vlaamse Leeuw
8. Kenteken Wereldorganisatie (WOSM of 

WAGGGS)
9. Beloftekenteken (Scouts, Gidsen of 

gemengde werking)

Scouts en Gidsen Vlaanderen

Het uniform van Scouts en Gidsen Vlaanderen bestaat uit een hemd en een groene (korte) broek of rok. Onderstaand vind 
je een voorbeeld van een compleet hemd afgebeeld met daarop de enige kentekens die op het hemd mogen opgenaaid 
zijn. Andere kentekens en/of versieringen zijn niet toegelaten, tenzij deze zich op de rugzijde van het hemd bevinden. Voor 
sommige kentekens zijn er wel verschillende varianten. Bijkomend vragen we dat je hemd er piekfi jn uitziet en dus geen 
scheuren en/of vlekken bevat.
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Top 5 must-sees en must-do’s in Zuid-Korea 

1. Probeer de traditionele kledij 

De “Hanbok” (of “joseonot” in Noord-Korea) is de traditionele kleding van Korea. Koreanen 
dragen dit traditionele kledingstuk al meer dan 2000 jaar. Het bestaat voor mannen uit 
een hoed en een tuniek, voor vrouwen is het een soort volumineuze jurk. Tegenwoordig 
wordt het alleen nog gedragen bij speciale gelegenheden zoals bruiloften. Als je zin hebt 
om deze outfi t te proberen om succes te boeken op Instagram, kun je hem gratis lenen bij 
het toeristenbureau of bij het Koninklijk Paleis.

 2. Bezoek een boeddhistische tempel

Er zijn iets bijna 1.000 boeddhistische tempels in Korea. De overgrote meerderheid zijn 
gelegen in afgelegen valleien van Korea. Je kunt ze niet missen door hun rode balken, 
pannendaken en mooie binnenplaatsen. Het zijn heilige plaatsen en alleen al door ze te 
betreden krijg je waarschijnlijk een gevoel van ontzag en volmaaktheid. Er wordt gezegd 
dat er elk jaar duizenden reizigers innerlijke rust vinden na een bezoek aan een van deze 

tempels, misschien vind jij er ook je innerlijke zielsrust. 

3. Proef Kimchi

Op zoek naar een kick? In Korea hoef je niet van een klif te bungeejumpen om de adrenaline te 
voelen. Proef eens Kimchi om een van Korea’s smaaksensaties te ervaren. Maar wat is Kimchi? 
Kimchi is een mengsel van chili en gefermenteerde groenten en is een hoofdbestanddeel 
van veel Koreaanse gerechten. Het is een integraal onderdeel van de Koreaanse cultuur. 
Het is een extreem pittig gerecht waar Koreanen dol op zijn, maar gevoelige eters kunnen 
dit gerecht beter vermijden 

4. Luister naar K-Pop 

Zuid-Korea is het land van de K-Pop, Koreaanse popmuziek van boybands of meidengroepen. 
K-Pop werd geboren in de jaren negentig, kort na de oorlog, door de groep Seo Taiji & Boys 
in 1992. Jonge Koreanen worden opgeleid in extreem dure openbare scholen waar ze hun 
studenten klaar stomen om in een paar jaar tijd te veranderen tot K-Pop sterren. Om in de 
sfeer van het land te komen, raden we je aan om wat afspeellijsten op Spotify te downloaden. 

Enkele aanbevelingen: BTS (de populairste groep), Black Pink, Exo en Big Bang.  Ook de 
Jamboree song is opgenomen door enkele opkomende K-pop artiesten!

 5.  Bezoek één van de vele kleine winkels die 24/7 open zijn 

Honger? Dorst? Bezoek eens één van de vele kleine winkels zoals K-Mart, 7 Eleven of 
Nice 2 CU! Het is dé plek om te vinden wat je zoekt waaronder vele drankjes, snacks en 
last minute maaltijden. Dus voel je je even moe of dorstig bent tijdens onze reis, aarzel 
dan niet en ontdek één van deze winkels. Ze zijn trouwens non-stop open! 
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Tijdens het Jamboree project ontvang je van ons verschillende gadgets. We gebruiken ze om onze Belgische identiteit 
te delen met de buitenwereld maar ze vormen ook een mooi aandenken aan je Jamboree. Standaard in de deelnameprijs 
voorzien we voor jou 3 dassen, 5 badges en 2 t-shirts. Je wordt verwacht om gedurende 
de hele Jamboree je Belgische das te dragen en je badge op je uniform te plaatsen, maar 
de overige gadgets kunnen gebruikt worden om te swoppen met andere internationale 
deelnemers. Het vormt op die manier een leuke manier om contact te maken met andere 
deelnemers en een aandenken aan België te delen met de wereld. 

Er is een mogelijkheid om extra stuks bij te 
bestellen tot en met 31 december 2022 via 
het formulier op de website en in deze QR-
code. Je kan maximaal je standaardpakket 
verdubbelen en je kan dus maximaal 3 
dassen, 5 badges en 2 t-shirts bijbestellen. 
Een das kost €7, een badge €1,5 en een extra 
T-shirt kost €15. Betaling van deze gadgets 
gebeurt via ons rekeningnummer BE44 3631 
2790 4745. met vermelding van je persoonlijke identifi catienummer (2 eerste 
letters voornaam + 2 eerste letter achternaam + geboortedatum YYYY/MM/
DD) + ‘gadgets’.

Gadgets bijbestellen

Bestel hier je extra gadgets!

Paspoort uploaden
We zijn weer een stapje dichter naar onze World Scout Jamboree 2023! Om zeker te zijn dat 
we over enkele maanden op het vliegtuig kunnen stappen hebben wij nog een belangrijk 
document van jou nodig, namelijk jouw paspoort. Je paspoort moet nog minstens 6 
maanden geldig zijn na 15/08/2023. Met andere woorden minstens tot 15/02/2024. Is 
dit niet het geval dan dien je een nieuw paspoort aan te vragen bij je gemeente. Zodra dit 
in orde is kan je aan de volgende stap beginnen! Je neemt een foto of scan van de eerste 
twee pagina’s van jouw paspoort en je laadt ze op via de QR-code in het formaat “PAS 
+ identifi catienummer.pdf”. Je identifi catienummer bestaat zoals altijd uit de 2 eerste 
letters van je voornaam + 2 eerste letters van je achternaam en je geboortedatum in 
YYYY/MM/DD. We vragen om dit op te laden ten laatste tegen 15/12/2022! 

Laad hier je paspoort op!
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Wij hebben jou nodig, Jamboree-deelnemer, ja echt we zijn op zoek naar jou! Heb je twee 
minuten om mijn artikel te lezen? Geweldig!  

Goed dat ik je aandacht heb, want wij zijn op zoek naar Young Correspondents!

Voordat ik je vertel wie ze zijn, wil ik graag mijn persoonlijke ervaring met je delen. Wel, 
ik was een Young Correspondent tijdens de 24e Jamboree in West-Virginia voordat ik 
IST werd voor de Jamboree 2023 in Zuid-Korea! Mijn opdracht was voornamelijk artikels 
schrijven voor het Belgische contingent, maar ik was ook meermaals reporter waar ik met 
foto’s en/of videos bijdraagde aan het maken van kleine reportages van het contingent.  Ik 
kreeg een unieke kans om andere mensen die eenzelfde taak hadden als mij te ontmoeten 
en met hen samen te werken. Voor mij was het echt een verrijking voor mijn ervaring als 
deelnemer!  

Maar dus, wie zijn ze? Wel Young Correspondents zijn jamboreedeelnemers net zoals jij die artikels schrijven, Instagram 
posts maken, sociale netwerken onderhouden en verhalen publiceren om de wereld te laten zien wat een Jamboree inhoudt.  

Wat er wordt gevraagd is een telefoon met een camera van goede kwaliteit en data (4G). Heb je een geweldige camera op je 
telefoon? Perfect! Dan heb je alles in huis om het tot Young Correspondent te schoppen! Begin er alvast aan en maak foto’s 
en videos om te posten op Insta of andere social media! Je kan ook voor het Contingent stories en TikTok challenges maken, 
we laten je volledig vrij zolang je maar veel plezier maakt! 

Vergeet wel niet om ons te taggen (@jamboree2023.be en @2023wsjkorea_dream) en 
onze hashtags te gebruiken: #Jamboree2023 #Jamboree2023.be #DrawYourDream 
#WorldScoutJamboree #...  

Dus ben je niet cameraschuw, weet je hoe je mooie foto’s moet maken, heb je een 
goede pen en wat fantasie? Aarzel dan niet en word een Young Correspondent! Je 
zult zien, het is een geweldige ervaring die je niet zult vergeten... 

Ben je alvast warm geworden van deze oproep? Schrijf je in als Young Correspondent 
via de QR-code! 
                                                                                                              

Livie Englebert (Palomino) (IST)

Gezocht: Young Correspondents

Zoals je weet zijn we als Contingent volop bezig om een zo goed mogelijke Jamboree 
te kunnen aanbieden voor een zo rechtvaardig mogelijke prijs. Om die reden is elk 
extra centje welkom! In het midden van dit magazine vind je daarom een fl yer met een 
sponsoroproep van onze Branding and Benefi ts werkgroep. Ken je een oud scout/gids, 
Jamboree-deelnemer of sympathisant? Deel gerust deze fl yer met hen, mogelijk kunnen 
zij ons nog een extra zetje in de rug geven. De fl yer staat ook op onze website en is te 
bereiken onder het sponsoring tabblad of via deze QR code.  

Deze sponsoraanvraag richten we naar externe partijen die specifi ek onze organisatie 
willen ondersteunen. Heb je vrienden of familie die jou persoonlijk sponsoren is dat 
uiteraard prima!

Word Young Correspondent!

Gezocht: sponsors

Sponsordocument


