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KAPOENEN
Het leven van een kapoen is er één vol spel, fantasie, creativiteit en expressie.
Spelenderwijs en ongedwongen ontdekken ze in groep en als jong individu de
wereld. De leiding zal hen sturen wanneer dat nodig is en gaat hierbij uit van het
kind zelf, van wat hen boeit en aanspreekt om hen een optimale leer- en
speelomgeving aan te bieden. Tijdens de kapoenenjaren wordt gestreefd naar
een sterk groepsgevoel.

VEELZIJDIGE
SPOTLIJSTER
Naam: Amber Sels
Geboortedatum: 19/08/1998
Studies: Leerkracht Kleuteronderwijs
Hobby’s: SCOUTS!
Aantal jaren scouts: 14
Vorige takken leiding gegeven:
weppels en verkenners
Waarom deze tak: Hebt ge die
kapoenen al eens gezien? Wie wil er
nu geen leiding geven aan die cuties?
Best passende totemeigenschap:
Vrolijk
Leukste scoutsspel: Strategoooo
Leukste kampthema: Are you the one
Favoriete kampeten: los de broodjes
en scampi’s van op de kookdag (shout
out naar de vk’s 2k19)
Opinie over lallen: Lallen is echt de
beste manier om te communiceren
met elkaar na 10 dagen kamp.
Gewoon een beetje lallen en niks
zinnig meer zeggen is toch gewoon
geweldig!

AMUSANTE
STEPPENLEMMING
Naam: Nathan Van Hof
Geboortedatum: 11/03/1996
Studies: Toegepaste Informatica
Hobby’s: Scouts natuurlijk!!
Aantal jaren scouts: 17
Vorige takken leiding gegeven: Jins,
Vk’s, JVK’s & Welpen
Waarom deze tak: (Zie antwoord
vorige vraag) Om het lijstje te
vervolledigen. En natuurlijk ook omdat
ze nog zo schattig en speels zijn!
Best passende totemeigenschap:
Amusante
Leukste scoutsspel: Sluipspellekes
Leukste kampherinnering: Budapest
‘18
Leukste kampthema: Maffia
Favoriete kampeten: fishsticks met
spinaziepuree
Opinie over lallen: Zo een momentje
kan wel van pas komen tijdens het
zoeken naar 19 totems

ZELFREDZAME
STEENLOPER
Naam: Daan Van Rossen
Geboortedatum: 03/02/1996
Studies: Master Toegepaste
Economische Wetenschappen
Handelsingenieur i/d
Beleidsinformatica
Hobby’s: Airsoft, Scouts en
Mountainbiken
Aantal jaren scouts: 15
Vorige takken leiding gegeven:
verkenners
Waarom deze tak: Kapoenen is
de tofste tak die er is!!!
Best passende totemeigenschap: ‘is
de hele dag opzoek naar eten’
Leukste scoutsspel: Ieder spel
met een bos en sluipen
Leukste kampherinnering:
Arnoud en de boom
Leukste kampthema: Ridders
Favoriete kampeten: Balletjes
met Krieken
Opinie over lallen: Was da? Is
da scherpen??

EVA

Naam: Eva Sanders
Geboortedatum: 6 maart 1999
Studies: Handelsingenieur aan de KU
Leuven (3de bachelor)
Hobby’s: Zingen, joggen, weggaan met
vrienden en vanaf dit jaar scouts!!
Aantal jaren scouts: Eerste jaar in de
leiding!
Waarom deze tak: De kapoenen
houden van ravotten maar hebben
ook de perfecte leeftijd om rustige
spelletjes te spelen
Leukste scoutsspel: Ik heb lang in een
andere jeugdbeweging gezeten en
toen vond ik bosspelen het leukst
Leukste kampherinnering: Met heel de
jeugdbeweging rond het kampvuur op
de laatste avond van het kamp
Leukste kampthema: Superhelden
Favoriete kampeten: Gaspetti (ook
bekend als kamp-spaghetti)
Opinie over lallen: Avond niet gelald,
avond niet geleefd

GOEDLACHSE
AGAME
Naam: Karel Vermeulen
(Takverantwoordelijke)
Geboortedatum: 27 maart 2000
Studies: Handelswetenschappen
Hobby’s: zaalvoetbal, voetbal , scouts
Aantal jaren scouts: 12
Vorige takken leiding gegeven: kapoenen
Waarom deze tak: Kapoenen zijn tof, schattig,
leuk en actief
Best passende totemeigenschap: ondeugend
Leukste scoutsspel: Dikke Bertha
Leukste kampherinnering: buitenlands
kamp
Leukstekampthema: festival
Favoriete kampeten: fishticks met
spinaziepuree
Opinie over lallen: lallen is de max maar niks
topt een goed UCLL moment met de
boyzzzz.

WELPEN
Een welp kan onbezorgd genieten van actieve en speelse vergaderingen. Het is
typisch voor welpen dat ze zelf dingen leren doen. Ze krijgen ruimte en kansen om
dingen uit te proberen en van elkaar te leren. De werking wordt ingekleed met
verhalen, fantasie en een vleugje actie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het
Jungleboek. Zo komt het dat vaste kleine groepen “nesten” worden genoemd, dit
zijn de voorlopers van de latere patrouilles.

ENTHOUSIASTE
NEWFOUNDLANDER
Naam: Thomas Vermeulen
Welpennaam: Sona
Geboortedatum: 9 maart 1998
Studies: Rechtspraktijk
Hobby’s: Scouts
Aantal jaren scouts: Dit zal mijn 11e
jaar worden
Vorige takken leiding gegeven: 2x
kapoenen en verkenners
Waarom deze tak: Omdat jonge
takken toch wel echt fijn is om te
geven en ik echt uitkijk om aan deze
welpengroep leiding te geven.
Best passende totemeigenschap:
zachtmoedig
Leukste scoutsspel: bosspel
natuurlijk
Leukste kampherinnering:
totemisatie
Leukste kampthema: festival
Favoriete kampeten: fish sticks
Opinie over lallen: uitstekende
bezigheidsterapie denk ik dan

GUITIGE
SERIEMA
Naam: Benjamin Van Hof
Totem: Seriema
Welpennaam: Sahi
Geboortedatum: 11/03/1996
Studies: Toegepaste Economische
Wetenschappen
Hobby’s: Scouts uiteraard en skiën
Aantal jaren scouts: 15
Vorige takken leiding gegeven: Jvk’s en
VK’s
Waarom deze tak: Ik wil testen of deze
bengels even tof zijn als de VK’s
Best passende totemeigenschap:
Nieuwsgierig
Leukste scoutsspel: Alle mogelijke
sluipspelletjes
Leukste kampherinnering: Arnoud en de
boom, balkwerpen, 3-daagse
Leukste kampthema: Ridderkamp
Favoriete kampeten: Kriekskes met
ballekes
Opinie over lallen: Hoe meer, hoe beter!

EVENWICHTIGE
SECRETATRISVOGEL
Naam: Mathias Ryckaert
Welpennaam: Ko
Geboortedatum: 20/10/2000
Studies: Geografie
Hobby’s: Scouts
Aantal jaren scouts: 9
Vorige takken leiding gegeven:
Kapoenen
Waarom deze tak: Zoals elke vogel
ben ik op zoek naar een nest, ik hoop
deze te vinden in het welpennest ☺
En natuurlijk het ravotten en de
speelsheid van de welpen.
Best passende totemeigenschap:
Behulpzaam
Leukste scoutsspel: Dikke Berta
Leukste kampherinnering: Buitenlands
kamp
Leukste kampthema: Smurfen
Favoriete kampeten: Zonder vlees x
Opinie over lallen: Meh, UCLL’en met
de boyz is toch beter

ELEGANTE
SLAGEHALSVOGEL
Naam: Astrid Engelborghs
(Takverantwoordelijke)
Welpennaam: Rama
Geboortedatum: 14 juni 1998
Studies: Leerkracht lager onderwijs
Hobby’s: tennis & scouts
Aantal jaren scouts: Dit wordt het 16de
jaar!
Vorige takken leiding gegeven: kapoenen
en welpen
Waarom deze tak: Omdat ik de weppels
niet kon missen
Best passende totemeigenschap:
zorgzaam
Leukste scoutsspel: 1 tegen allen
Leukste kampherinnering: buitenlands
kamp in Portugal <3
Leukste kampthema: ‘Are you the one?’
Of festival
Favoriete kampeten: spaghetti
Opinie over lallen: aangenaam tijdverdrijf

OPRECHTE
FODI
Naam: Dries Van Bets
Welpennaam: Chil
Geboortedatum: 05/10/2000
Studies: Ontwerp &
productietechnologieën
Hobby’s: Scouts natuurlijk, windsurfen,
duiken
Aantal jaren scouts: 13
Vorige takken leiding gegeven: Welpen
Waarom deze tak: Ik vond de welpen zo tof
dat ik dacht van waarom niet nog een
jaartje.
Best passende totemeigenschap: Trouw
Leukste scoutsspel: Vurenspel
Leukste kampherinnering: Hongarije
2k18<3 & vissen tijdens kamp en dan de
gevangen vis opeten
Leukste kampthema: Wereldreis
Favoriete kampeten: Ik vond de zalm dit
jaar wel bon
Opinie over lallen: Moet kunnen zolang je
niemand er mee stoort

JONGVERKENNERS
Jongverkenners zijn jonge volwassenen die er graag op uit trekken in de natuur of
hun buurt verkennen. Tijdens het kamp worden ze een stuk zelfstandiger dan de
welpen, het beste voorbeeld hiervan is dat ze hun eigen maaltijden leren
klaarmaken. Ze werken samen in kleine groepen en nemen initiatieven.
Jongverkenners krijgen een waaier van mogelijkheden om mee te beslissen, zelf de
handen uit de mouwen te steken en allerlei vaardigheden onder de knie te krijgen.
Stilaan leren ze dat scouting niet stopt als de activiteit is afgelopen.

FELLE
KAUW
Naam: Anneleen Henderickx
(Takverantwoordelijke)
Totem: Felle Kauw
Geboortedatum: 23-03-1998 (team
98!!!)
Studies: Leerkracht biologieNederlands
Hobby’s: Turnen, scouts
Aantal jaren scouts: begin aan mijn
16de jaar (of 15, ik ben de tel kwijt)
Vorige takken leiding gegeven:
Welpen, kapoenen
Waarom deze tak: Ik moest mezelf
mentaal voorbereiden op het
pubergedrag van de JVK’s
Best passende totemeigenschap:
opgewekt
Leukste scoutsspel: dikke berthaaaa
Leukste kampherinnering: Denken dat
er een everzwijn naast de tent zit,
maar eigenlijk is het uw medeleiding
die heel luid snurkt, totem,
driedaagse,…
Leukste kampthema: festival
Favoriete kampeten: Chili con
carneeee!!!
Opinie over lallen: nen avond niet
gelald, is nen avond niet geleefd.

WILSKRACHTIGE
ARGALI
Naam: Jowan Pittevils
Geboortedatum: 05/01/1997
Studies: Burgerlijk ingenieur
elektrotechniek
Hobby’s: Lopen, scouts, tennis
Aantal jaren scouts: 15
Vorige takken leiding gegeven: Welpen,
jongverkenners, verkenners
Waarom deze tak: Jong verkenners
zitten op de perfecte leeftijd, niet te
jong, niet te oud.
Best passende totemeigenschap:
Nieuwsgierig
Leukste scoutsspel: 4-vurenspel
Leukste kampherinnering: Totems
geven 2 jaar geleden
Leukste kampthema: Ridders
Favoriete kampeten: Kriekskes met
balletjes
Opinie over lallen: Niets is beter dan tot in de
vroege uurtjes met vrienden die je al heel je
leven hebt over van alles en niets te lallen.

NOAH
Naam: Noah Jockmans
Geboortedatum: 30/08/2001
Studies: Handelswetenschappen
Hobby’s: Scouts, crossfit,
fitness
Aantal jaren scouts: 7 jaar in
een andere scouts
Vorige takken leiding gegeven: /
Waarom deze tak: Toffe
leidingsploeg en leuke leeftijd
Best passende
totemeigenschap: /
Leukste scoutsspel: /
Leukste kampherinnering: /
Leukste kampthema: /
Favoriete kampeten: Spaghetti
Opinie over lallen: moet kunnen
maar weten wanneer men
serieus moet zijn

ONVERSTOORBARE
WITTE DOLFIJN
Naam: Victor Van Eetvelt
Geboortedatum: 5 februari 1996
Studies: Burgerlijk Ingenieur
Hobby’s: Lopen en zwemmen
Aantal jaren scouts: 13
Vorige takken leiding gegeven: Verkenners
Waarom deze tak: Het is de tak waar de
leden het meeste bezig zijn met zichzelf te
ontdekken.
Best passende totemeigenschap: Speels
Leukste scoutsspel: Stratego in het bos
Leukste kampherinnering: Eerste keer
gedropped worden, spannend!
Leukste kampthema: Ridders en
prinsessen
Favoriete kampeten: Krieken met balletjes
Opinie over Lallen:
1. Meng de vanillebloem met 100 ml
koude melk en breng de rest van de
melk aan de kook.
2. Roer de opgeloste bloem onder de
kokende melk en laat 1 min
doorkoken.
3. Haal de pudding van het vuur en
meng de zoetstof onder de pudding
4. Goed roeren!
5. Tip voeg enkele koffielepels
cacaopoeder toe …

DOORZETTENDE
BUTSKOP
Naam: Stan De Roeck
Geboortedatum: 20/03/2000
Studies:
Hobby’s: Scouts natuurlijk!!!
Aantal jaren scouts: De volle 13 jaar al
Vorige takken leiding gegeven: Welpen
Waarom deze tak: Een goeie mix tussen
ravotten en meer serieuze dingen.
Best passende totemeigenschap:
Nieuwsgierig
Leukste scoutsspel: Dikke bertha
Leukste kampherinnering: Ons buitenlands
kamp in Hongarije
Leukste kampthema: Festival
Favoriete kampeten: Fishsticks met puree
Opinie over lallen: Geen mening

VERKENNERS
Bij de verkenners is er ruimte voor grotere projecten en een grotere vrijheid.
Met de groep het avontuur opzoeken of uitgedaagd worden door elkaar.
Verkenners werken meestal met de gehele groep samen, maar doorheen het
kamp zullen ze net zoals bij de JVK’S ingedeeld worden in patrouilles. Vanuit
eigen interesses gaan ze op zoek naar zichzelf tussen soortgenoten. Dit door
typische activiteiten of door te experimenteren.

SPEELSE
CONEJO
Naam: Nisrine Fouad
Geboortedatum: 06/04/1998
Studies: Criminologische wetenschappen
Hobby’s: SCOUTSSS maar ook zwemmen,
zwemles geven, dansen, zingen (ook al heb
ik de helft van de tijd geen stem), lallen,
plezier hebben en chillen
Aantal jaren scouts: 4 jaar
Vorige takken leiding gegeven: kapoenen,
welpen en jongverkenners
Waarom deze tak: Ja kijk, verkenners past
mooi in het rijtje! En en en ik heb horen
vallen dat de verkenners kei actief zijn en
super graag spelen, komt zeker in orde!!
Best passende totemeigenschap: Genietend
Leukste scoutsspel: stratego-paintball met
verf die WEL uit de kleren gaat
Leukste kampherinnering: 19 totems
geven!!!
Leukste kampthema: Ik vind eigenlijk elk
kampthema episch kan dat?
Favoriete kampeten: FISHTICKS MET
SPINAZIEPUREEEE!!!!
Opinie over lallen: Ik zal het werkwoord
lallen even uitleggen voor diegene die niet
weten wat het is (shame on you, als ge da ni
weet). MAAR dus lallen wil eigenlijk zeggen,

BEHEERSTE
POEDEL
Naam: Zeno Stevens
Totem: Beheerste Poedel
Geboortedatum: 13/01/1997
Studies: Afgestudeerd en werkend bij
TBWA Brussel
Hobby’s: Reizen, lallen en foto's maken
om 21u06
Aantal jaren scouts: 17e jaar? Het
begint moeilijk tellen te worden
Vorige takken leiding gegeven: 2x
welpen en 2x jvk
Waarom deze tak: wahed goeie tak echt
lijp #pikant
Best passende totemeigenschap: Gevat
Leukste scoutsspel: Glijden over een zeil
Leukste kampherinnering: De koppekes
van de derdejaars jvk's wanneer ze hun
totems voor het eerst horen
Leukste kampthema: Superhelden
Favoriete kampeten: Een verboden
croque monsieur
Opinie over lallen: Lallen (lllla•lleh) ww.
het uiten van vermoeidheid door onzin
uit te kramen en/of betekenisloze
geluiden te produceren. Vb: "Het is tijd
voor een lal-uurtje. Lalaldjkdkzllalalalaldkdkkdlz"

niets nuttig doen en wat lollen. Dus als
het veel te serieus, vermoeiend, saai is
roepen wij gewoon lal-uurtje. En dan
doen we niets nuttig en lollen we wat.
Snappen jullie?? MAAR wat is nu mijn
opinie over lallen? Niets nuttig doen en
wat lollen, GEWELDIG TOCH?

VOLHARDEND
GRIJSBOKJE
Naam: Esther Noëth
(Takverantwoordelijke
Geboortedatum: 28/09/1996
Studies: Master in de
productontwikkeling
Hobby’s: Scouts (met
voorsprong op 1), alles weten
over duurzaamheid,
Wikipediapagina's lezen,
Dothraki leren, avonturen
beleven en genieten van het
leven!
Aantal jaren scouts: 18
Vorige takken leiding gegeven:
Kapoenen, jins en jvk (x2)
Waarom deze tak: Omdat ik
wil afsluiten met een knaller!
Helemaal klaar voor een jaar
vol met mopjes en plezier en
de uitdaging om die tamme
vk's van hun gat te krijgen!
Best passende
totemeigenschap:
Betrouwbaar
Leukste scoutsspel: Vurenspel

INTENSE
STEENBOK
Naam: Max Engelborghs
Geboortedatum: 20/10/2000
Studies: 3e bachelor handelsingenieur
Hobby’s: Zaalvoetbal en scouts
Aantal jaren scouts: dit is mijn 15e jaar
scouts
Vorige takken leiding gegeven: welpen
en kapoenen
Waarom deze tak: lekker chillen mannn
Best passende totemeigenschap: Speels
Leukste scoutsspel: Stratego
Leukste kampherinnering: Elke 3-daagse
Leukste kampthema: Smurfen
Favoriete kampeten: Fishsticks
Opinie over lallen: Lallen is een heel
lelijk woord, geef mij maar UCLL’en met
de BOYZZZ

Leukste kampherinnering:
Slapen aan een riviertje in de
openlucht met de jvk's op 2daagse
Leukste kampthema: Elke dag
een ander feestje op kamp
met de kapoenen
Favoriete kampeten: Veggie!!!
Opinie over lallen: Lallen is
een basisrecht! Volgens artikel
3.14.2 sectie B van het
scoutswetboek heeft alle
leiding recht op één laluurtje
per dag.

JINS
Jins leven een jaar intens samen in hun jintak. In hun eigen ‘jonge’ en
‘onbevreesde’ stijl werken ze ekke activiteiten, projecten (zoals de jinfuif)
en zelfs hun buitenlands kamp uit. Al doende leren ze samenwerken en
verantwoordelijkheid openemn. Hieruit groeit engagement voor de groep
en voor de samenleving. De rol van de leiding valt in deze oudste tak ook
meer en meer weg: er wordt eerder gesproken van begeleiding. Zij
participeren, evalueren en grijpen in als het uit de hand lijkt te lopen

DARTELE
WASBEER
Naam: Fleur Van Lent
Geboortedatum: 01/07/1998
Studies: Criminologie
Hobby’s: Scouts, pianoles geven, vicepraeses van mijn studentenkring en af en
toe nekeer een feestje onveilig maken
Aantal jaren scouts: Dit is mijn 16e jaar
Vorige takken leiding gegeven:
kapoenen, jvk’s en vk’s
Waarom deze tak: Tijd om terug te keren
naar een oudere leeftijd na mij een jaar
te begeven tussen de kapoenen (was
leuk, maar wie houdt dit in hemelsnaam
meer dan 1 jaar vol??). De jins zijn een
aangename bende waar je al veel mee
kunt ondernemen, ik verwacht dus dat
dit jaar er eentje gaat zijn om nooit te
vergeten met als de kers op de taart het
buitenlands kamp natuurlijk!
Best passende totemeigenschap: Dartel
Leukste scoutsspel: Dode vis
Leukste kampherinnering: Op 3-daagse
zwemmen in de Ourthe en van een brug
springen
Leukste kampthema: Festival
Favoriete kampeten: krieken met ballen

EVENWICHTIGE
ADELAAR
Naam: Lucas Lemaître
Geboortedatum: 14/10/1997
Studies: Master in managment en beleid
van de gezondheidszorg
Hobby’s: Tennis en scouts
Aantal jaren scouts: Dit is mijn 17de jaar
scouts
Vorige takken leiding gegeven: Welpen,
verkenners x2 en jvk’s
Waarom deze tak: omwille van de toffe
kiddo’s en aangename leeftijd
Best passende totemeigenschap:
evenwichtig
Leukste scoutsspel: blaaspijpen spel
Leukste kampherinnering: kiekens in
een kot op kamp
Leukste kampthema: ridders
Favoriete kampeten: Mosselen
Opinie over lallen: Uitgevonden door de
jong verkennerleiding! LALUURTJEE!!

Opinie over lallen: Ik vind lallen een
noodzakelijke en educatieve bezigheid,
aangezien dit een idee geeft van hoe het
met mensen gesteld zou zijn moesten
deze niets ondernemen in het leven en
aan lagere grond terecht zouden komen.
Soms kan dit echter ook voor gevaarlijke
situaties zorgen, wanneer het lallen
gepaard gaat met een bijl. Ik raad dus
aan om het lallen tot 1x in de week te
beperken.

WIJ HEBBEN ALVAST ONGELOOFLIJK
VEEL ZIN IN HET NIEUWE
SCOUTSJAAR!
- DE LEIDING

