


 
 
Beste ouders en leden –  
 
Welkom bij de leidraad van 2020-2021!  
De leidraad is onderhand al een heuse traditie geworden, eentje die wij dan ook met veel 
plezier in ere houden. Maar wat is dit nu juist?  
De leidraad is een boekje waar alle leiding van het werkjaar 2020-2021 instaat.  
We hebben de leiding enkele vragen gesteld en wat moeilijke dilemma’s voorgeschoteld…  
 
Ook zo benieuwd naar wat zij ons hebben geantwoord?  
Blader dan snel door naar de volgende bladzijden!  
Elke leiding heeft zijn eigen pagina, en iedereen staat in alfabetische volgorde (op voornaam) 
gesorteerd. Zo kan u makkelijk iedereen terugvinden.  
 
Alvast veel leesplezier!  
 
Een stevige linker van de (groeps)leiding  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTHUR NEVELSTEEN 
 
Mensen kennen mij ook als: / 
 
Mijn totem is: Joviale Wasbeer  
 
Ik studeer: Professionele bachelor 
Elektromechanica  
 

Dit is mijn 1e jaar leiding.  
 
Ik ben dit jaar leiding van de Welpen  
 
 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen 

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

/ 
 

3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  
Een matje dat elke nacht plat gaat  

 
4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  

Altijd natte sokken  
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
30 muggenbeten  

 
6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  

Oorworm in mijn slaapzak  
 

7. Zotste scouts ervaring?  
Mijn 2e totemisatie heb ik gedaan op een privé eiland in Montenegro  
 
 
 



CHARLOTTE DIERICKX VISSCHERS  
 
Mensen kennen mij ook als: Char  
 
Mijn totem is: Trouwhartig Sikahert  
 
Ik studeer: Rechten  
 
Dit is mijn 2e jaar leiding.  
 
Ik ben dit jaar leiding van de Kapoenen 
 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen 

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Mijn zus, Evelien 
 

3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  
Plat matje, want heb het altijd koud  

 
4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  

Natte onderbroek  
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
30 muggenbeten 

 
6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  

Oorworm  
 

7. Zotste scouts ervaring?  
Ondanks corona nog een zalig kamp beleven 🤩 
 
 
 
 



CIAN OLIESLAGERS   
 
Mensen kennen mij ook als: The ier  
 
Mijn totem is: Zonwind oranje Guitige 
Secretarisvogel  
 
Ik studeer: Industriële ingenieur EM  
 
Dit is mijn 1e jaar leiding.  
 
Ik ben dit jaar leiding van de Kabouters  

 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen  

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Mijn hond ollie, want hij is het schattigste ding dat er ooit op deze 
planeer is geweest.  

 
3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  

Kleine slaapzak  
 

4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  
Natte sokken  

 
5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  

30 muggenbeten  
 

6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  
Muis in je tent 

 
7. Zotste scouts ervaring?  

Op drie nachten maar drie uur slapen  
 
 



DORIS VAN BOXEM  
 
Mensen kennen mij ook als: Dunschiller  
 
Mijn totem is: Creatieve Spitsvogel  
 
Ik studeer: Productontwikkeling  
 
Dit is mijn 4e jaar leiding.  
 
Ik ben dit jaar leiding van de Verkenners  

 
 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Proppen  

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Nikki want dan heb ik eigenlijk 2 personen #Bieke  
 

3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  
Te kleine slaapzak  

 
4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  

Natte sokken  
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
7 bleinen  

 
6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  

Muis in de tent  
 

7. Zotste scouts ervaring?  
Hudofeestje  
 
 
 
 



ELLA SEVERYNS  
 
Mensen kennen mij ook als: 
Gewoon Ella eigenlijk  
 
Mijn totem is: Santoriniwitte 
Rechtvaardige Orang-Oetan 
 
Ik studeer: Verpleegkunde 
 
Dit is mijn 2e  jaar leiding.  

 
Ik ben dit jaar leiding van de Kapoenen  
 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen  

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Den bob = altijd plezier  
 

3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  
Te kleine slaapzak  

 
4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  

Natte sokken  
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
30 muggenbeten  

 
6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  

Muis in de tent 
 

7. Zotste scouts ervaring?  
Op buitenlands kamp naar Hongarije met gidsen!  
 
 
 



EMIEL SCHUYTJENS  
 
Mensen kennen mij ook als: Fermiel 
 
Mijn totem is: Geliefde Sneeuwstormvogel 
 
Ik studeer: Industrieel ingenieur Elektro-
Mechanica (3e bachelor)  
 
Dit is mijn 1e  jaar leiding.  
 

 
Ik ben dit jaar leiding van de     Jongverkenners 
 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen  

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

David Attenborough, interessante persoon met vooral een geweldige 
levenservaring. En als den David niet in quarantaine wilt met mij dan is 
het Emma Mackey, een goeie actrice die ook nog eens knap is.  

 
3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  

Een te kleine slaapzak  
 

4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  
Natte sokken 

 
5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  

30 muggenbeten  
 

6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  
Muis in de tent 

 
7. Zotste scouts ervaring?  

Rivierentocht in de nacht. Vissen waren helemaal loco tegen ons aan het 
zwemmen.  



EVELIEN DIERICKX VISSCHERS  
 
Mensen kennen mij ook als: Eef 
 
Mijn totem is: Wilskrachtige Lijster  
 
Ik studeer: Kinesitherapie aan Universiteit 
Antwerpen  
 
Dit is mijn 4e jaar leiding.  
 
Ik ben dit jaar leiding van de Jonggidsen  
 

 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen  

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Benjamin Dalle, zodat ik hem kan overtuigen dat de scouts moet blijven 
doorgaan en we zeker op kamp kunnen gaan ;)  

 
3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  

Plat matje 
 

4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  
Natte onderbroek  

 
5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  

30 muggenbeten  
 

6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  
Oorworm in je slaapzak  

 
7. Zotste scouts ervaring?  

Tijdens overlevingstocht bij random Duitse mensen gaan ontbijten  
 
 



EVERT VERSWYVEL   
 
Mensen kennen mij ook als: Snoesje  
 
Mijn totem is: Dartele Arasari  
 
Ik studeer: Leerkracht secundair 
(wiskunde & biologie)  
 
Dit is mijn 4e  jaar leiding.  
 
Ik ben dit jaar leiding van de Gidsen 

 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen  

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Angeil  
 

3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  
Matje  

 
4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  

Mijn onderbroek is altijd nat (zweetreet)  
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
30 muggenbeten  

 
6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  

Oorworm in je slaapzak  
 

7. Zotste scouts ervaring?  
Gaan kakken in Büllingen  
 
 
 



HANNAH VAN VLIMMEREN   
 
Mensen kennen mij ook als: Hannah Montana 
 
Mijn totem is: Waardige Steltkluut  
 
Ik studeer: Toegepaste 
ingenieurswetenschappen chemie  
 
Dit is mijn 1e jaar leiding.  
 
Ik ben dit jaar leiding van de Welpen  
 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen  

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Willy Wonka: dan kan ik in zijn chocolade fabriek wonen  
 

3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  
Matje dat elke nacht plat gaat  

 
4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  

Natte sokken 
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
7 bleinen 

 
6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  

Muis in je tent  
 

7. Zotste scouts ervaring?  
Slapen in de garage van een barones in de Ardennen.  
 
 
 



JADE VAN GOETHEM   
 
Mensen kennen mij ook als: Jadiee / 
Woepsie  
 
Mijn totem is: Warmhartige Conejo  
 
Ik studeer: Sociale Technische 
Wetenschappen 
 
Dit is mijn 1e jaar leiding.  

 
Ik ben dit jaar leiding van de Kabouters  
 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen!! 

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Santa Claus (woeps) & Jelle ☺  
 

3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  
Het matje dat elke nacht plat gaat.  

 
4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  

Natte onderbroek, anders hebben men voetjes het kou ☺  
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
Niks? Hahaahahha  

 
6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  

Liever een muis in men tent dan een vieze oorworm in mijne slaapzak.  
 

7. Zotste scouts ervaring?  
Een hotel buffet mogen meepikken op overlevingstocht.  
 
 
 



JASSIN DE BIE   
 
Mensen kennen mij ook als: Jaggin 
 
Mijn totem is: Onbevangen Snip  
 
Ik studeer: Integrale veiligheid  
 
Dit is mijn 2e  jaar leiding.  
 
Ik ben dit jaar leiding van de Kapoenen 

 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen  

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

/ 
 

3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  
Matje dat elke nacht plat gaat  

 
4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  

Natte sokken  
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
30 muggenbeten  

 
6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  

Oorworm in mijn slaapzak  
 

7. Zotste scouts ervaring?  
Op mijn eerste 3 daagse ben ik met mijn patrouille zo verkeerd gelopen 
dat we een dag later pas aankwamen.  
 
 
 



JEFF MEVIS   
 
Mensen kennen mij ook als: Mevis  
 
Mijn totem is: Zachtmoedige Slaapmuis  
 
Ik studeer: Elektrische installaties  
 
Dit is mijn 2e  jaar leiding.  
 
Ik ben dit jaar leiding van de Jonggidsen 
 

 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen  

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Met Madelyn Celine voor een goed gesprek ;)  
 

3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  
Een matje dat elke nacht plat gaat  

 
4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  

Natte sokken  
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
30 muggenbeten  

 
6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  

Een muis in mijn tent  
 

7. Zotste scouts ervaring?  
Met 6 man tegelijk naar de hudo gaan  
 
 
 
 



JELLE FRANCK  
 
Mensen kennen mij ook als: Linguini  
 
Mijn totem is: Opgewekte Orang-Oetan 
 
Ik studeer: HVAC systemen  
 
Dit is mijn 2e  jaar leiding.  
 
Ik ben dit jaar leiding van de Welpen  
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen  

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Jade  
 

3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  
Te kleine slaapzak  

 
4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  

Natte sokken  
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
30 muggenbeten  

 
6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  

Muis  
 

7. Zotste scouts ervaring?  
Alles op de scouts is zot!  
 
 
 
 



JO CLEYNHENS  
 
Mensen kennen mij ook als: Lange 
 
Mijn totem is: Scherpzinnige Arassari  
 
Ik studeer: Student Industrieel Ingenieur: 
Elektromechanica  
 
Dit is mijn 1e  jaar leiding.  

 
Ik ben dit jaar leiding van de Welpen  
 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen 100% 

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Quarantaine is keeeii saai dus liever niet maar als het echt moet met Mr. 
Bean, dan verveel ik me nooit  

 
3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  

Een matje dat elke nacht plat gaat, heb nog niet veel weekends/kampen 
meegemaakt met een goed matje ☺  

 
4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  

Natte sokken  
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
30 muggenbeten  

 
6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  

Muis in he tent  
 

7. Zotste scouts ervaring?  
Op een eigen eiland kamperen in Montenegro  



JOLIEN BOGAERTS 
 
Mensen kennen mij ook als: Bamba / Jolle  
 
Mijn totem is: Goedlachse Pica  
 
Ik studeer: Logopedie en audiologie aan 
Thomas More  
 

Dit is mijn 1e  jaar leiding.  
 
Ik ben dit jaar leiding van de Kapoenen  
 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen 

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Met Jeroen Meus want dan heb ik altijd lekker eten!  
 

3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  
Een te kleine slaapzak  

 
4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  

Altijd een natte onderbroek  
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
7 bleinen  

 
6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  

Een muis in de tent  
 

7. Zotste scouts ervaring?  
Dat we mochten ontbijten in een Ibis hotel op overlevingstocht! 
#versepistolets  
 
 
 



JULIE HUYBRECHTS 
 
Mensen kennen mij ook als: Jul, Jules, 
Julia, Shaquila  
 
Mijn totem is: Uitbundige Stokstaart  
 
Ik werk als: Juffra  
 
Dit is mijn 4e (3+1) jaar leiding.  

 
Ik ben dit jaar Groepsleiding 
 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen duh  

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Joe Goldberg, zouek er dan ooit nog uitkomen? Spannenddddd 
 

3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  
Te kleine slaapzak  

 
4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  

Natte sokken 
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
30 muggenbeten, bennek al gewoon  

 
6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  

Muis in tent 
 

7. Zotste scouts ervaring?  
Op buitenlands kamp als gids in Portugal bunken door drijfzand en erna 
wildkamperen op een privéstrandje met lekkere pizza’s  
 
 

 



KOBE WOUTERS 
 
Mensen kennen mij ook als: Kobey  
 
Mijn totem is: Stokstaart  
 
Ik studeer: Bio-ingenieurswetenschappen  
 
Dit is mijn 2e  jaar leiding.  
 
Ik ben dit jaar leiding van de Verkenners  
 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen 

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

De liefde van mijn leven: mijn mama <3 en als er nog plaats over is, wat 
andere leiding 

 
3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  

Matje dat elke nacht plat gaat. Harde ondergrond is goed voor de rug 
 

4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  
Ik maak onderbroeken nat 
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
30 muggenbeten  

 
6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  

Een muis in de tent. Mickey Mouse is mijn bruur 
 

7. Zotste scouts ervaring?  
Ontvoerd worden voor mijn totemisatie en daarna mijn totem krijgen 
van al mijn medeleiding 
 
 

 



LIESE VERSWYVEL   
 
Mensen kennen mij ook als: Moeke 
 
Mijn totem is: Uitbundige Arasari  
 
Ik studeer: Educatieve master 
gedragswetenschappen  
 
Dit is mijn 6e  jaar leiding.  
 

Ik ben dit jaar Groepsleiding 
 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
VOUWEN! 

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Lucifer! Wie wil er nu niet met de heetste man op de planeet in 
quarantaine zitten?  

 
3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  

Een te kleine slaapzak, ik pik wel het fleecedeken van mijn buur.  
 

4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  
Natte sokken  

 
5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  

30 muggenbeten en veel afterbite  
 

6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  
Muis in je tent  

 
7. Zotste scouts ervaring?  

Tijdens de dagtocht als derde jaars gids kayakten we voorbij een ander 
kampterrein. Niets zo leuk als even je kayak aan de kant zetten een heel 
hun foerage leeg te “sjarchen”.  

 



LUCAS ENGELEN   
 
Mensen kennen mij ook als: / 
 
Mijn totem is: Blijmoedige Poemba 
 
Ik studeer: Electronica-ict 
 
Dit is mijn 1e  jaar leiding.  
 
Ik ben dit jaar leiding van de Jongverkenners 
 

 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen  

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Met mijn beste maten (gewoon chille) 
 

3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  
Plat matje 

 
4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  

Natte onderbroek  
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
30 muggenbeten  

 
6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  

Muis in de tent  
 

7. Zotste scouts ervaring?  
3 daagse  
 
 
 
 



MARIJANA LIPOVAC 
 
Mensen kennen mij ook als: Mark 
 
Mijn totem is: Levenslustige Spreeuw  
 
Ik studeer: Tropische en infectieuze ziekten  
 
Dit is mijn 6e  jaar leiding.  
 
Ik ben dit jaar Groepsleiding 
 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Sowieso vouwen!  

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Met de persoon achter het memesvantstad account, altijd lachen  
 

3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  
Plat matje  

 
4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  

Natte sokken?  
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
30 muggenbeten  

 
6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  

Oorworm in mijn slaapzak, gewoon efkes eruit schudden en das in orde  
 

7. Zotste scouts ervaring?  
Buitenlands kamp in Portugal!  
 
 
 
 



MATTHIAS MEVIS 
 
Mensen kennen mij ook als: De mevis  
 
Mijn totem is: Dartele Herdershond  
 
Ik studeer: Industrieel ingenieur 
elektromechanica  
 
Dit is mijn 5e jaar leiding.  
 
Ik ben dit jaar Groepsleiding   

 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen  

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Margot Robbie  
 

3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  
Plat matje  

 
4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  

Nat onderbroekske  
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
30 muggenbeten  

 
6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  

Muis in m’n tent  
 

7. Zotste scouts ervaring?  
“korte” lift naar Parijs  
 
 
 
 



NIKKI SEVERYNS 
 
Mensen kennen mij ook als: Bieke 
 
Mijn totem is: Openhartige Agame  
 
Ik studeer: Rechten  
 
Dit is mijn 4e  jaar leiding.  
 
Ik ben dit jaar leiding van de Gidsen 

 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen!!! 

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Met Evert om naar de Lierse te kijken  
 

3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  
Een matje dat elke nacht plat gaat  

 
4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  

Altijd natte sokken  
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
30 muggenbeten  

 
6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  

Een oorworm in mijn slaapzak  
 

7. Zotste scouts ervaring?  
Alle ervaringen in de scouts zijn zot! Maar dan toch alle driedaagsen als 
gids (zonder het stappen natuurlijk).  
 
 
 



ROBBE MARTENS 
 
Mensen kennen mij ook als: Martens 
 
Mijn totem is: Mysterieuze Agame 
 
Ik studeer: Industriële Wetenschappen  
 
Dit is mijn 3e  jaar leiding.  
 
Ik ben dit jaar leiding van de Gidsen 
 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen 

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Liever ni eigenlijk  
 

3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  
Een matje da elke nacht plat gaat  

 
4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  

Natte sokken  
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
30 muggenbeten  

 
6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  

Muis in de tent  
 

7. Zotste scouts ervaring?  
De walen in La Roche  
 
 
 
 



ROBBE WILLIO   
 
Mensen kennen mij ook als: De Willy  
 
Mijn totem is: Bamboegroene 
Groothartige Patrijs  
 
Ik studeer: Psychologie  
 
Dit is mijn 1e  jaar leiding.  

Ik ben dit jaar leiding van de Jonggidsen  
 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Altijd vouwen 

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Met die van ons omdat ja wij nu eenmaal niet zonder elkaar kunnen  
 

3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  
Een te kleine slaapzak, de grond iedere nacht voelen is niet echt goed 
voor mijn rug!  

 
4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  

Altijd natte sokken, ik loop vanaf dan wel op blote voeten  
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
30 muggenbeten  

 
6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  

Een muis in mijn tent 
 

7. Zotste scouts ervaring?  
Als derdejaar verkenners hadden we zeer veel moeite gedaan om een 
groot eindkampvuur te maken. Dit was ook ons gelukt, het hele 
kampterrein was verlicht door het enorme vuur. Later op de avond is de 
brandweer moeten komen omdat de buurt dacht dat ons terrein in 
brand stond!  



 
 
RUBEN BOGAERTS 
 
Mensen kennen mij ook als: Bambo  
 
Mijn totem is: Levenslustige Newfoundlander  
 
Ik studeer: Politieke Wetenschappen  
 
Dit is mijn 3e  jaar leiding.  
 
Ik ben dit jaar leiding van de Verkenners  

 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Altijd vouwen  

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Ella Leyers: Knappe, slimme jongedame met veel geld die mij wel kan 
krijgen 

 
3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  

Matje dat elke nacht plat gaat, dat ben ik al gewoon van de voorbije 9 
jaar 

 
4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  

Altijd natte onderbroek, dan draag ik er gewoon geen 
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
7 bleinen  

 
6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  

Oorworm in slaapzak  
 

7. Zotste scouts ervaring?  
Met de 'Gouden Courgette' Eline den Draak vermoorden           
 

 



SENNE FRANCK  
 
Mensen kennen mij ook als: Senne / Warbo  
 
Mijn totem is: Kikyo zaki magenta Gemoedelijke Kauw  
 
Ik studeer: Industriële ingenieurswetenschappen 
chemie op de UA  
 
Dit is mijn 1e  jaar leiding.  
 
Ik ben dit jaar leiding van de Kabouters  
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen  

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Liefst geen quarantaine voor mij, maar als het moet dan liefst met mijn 
vriendin Pauline ☺  

 
3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  

Matje dat elke nacht plat gaat  
 

4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  
Natte sokken dan  

 
5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  

7 bleinen  
 

6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  
Muis in mijn tent  

 
7. Zotste scouts ervaring?  

Buitenlands kamp naar Montenegro  
 
 



SIEBE SCHRAMME 
 
Mensen kennen mij ook als: / 
 
Mijn totem is: Oprechte Kraanvogel 
 
Ik studeer: Burgerlijk ingenieur  
 
Dit is mijn 1e jaar leiding.  
 
Ik ben dit jaar leiding van de Kapoenen 
 

 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen 

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Met Borat, het alter ego van Sacha Baron Cohen. Om de simpele reden 
dat quarantaine met hem nooit saai zal worden.  

 
3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  

Een matje dat elke nacht plat gaat  
 

4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  
Altijd een natte onderbroek  

 
5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  

7 bleinen 
 

6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  
Een oorworm in mijn slaapzak  

 
7. Zotste scouts ervaring?  

Buitenlandskamp als derdejaar verkenner. Meer bepaald het privé-eiland 
dat de toenmalige leiding voor een paar dagen als verblijfplaats had 
weten te regelen.  
 



STIEN KIEBOOMS 
 
Mensen kennen mij ook als: Wamsie  
 
Mijn totem is: Enthousiaste Timca  
 
Ik studeer: Kinesitherapie  
 
Dit is mijn 4e  jaar leiding.  
 
Ik ben dit jaar leiding van de Gidsen 
 

 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen  

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Sinterklaas, want dan kan ik elke dag cadeautjes uitkiezen.  
 

3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  
Matje dat elke nacht plat gaat  

 
4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  

Altijd natte onderbroek  
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
30 muggenbeten  
 

6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  
Muis in de tent 

 
7. Zotste scouts ervaring?  

Overlevingstocht bij de gidsen  
 
 
 
 



TORRE STOOP 
 
Mensen kennen mij ook als: Mijn naam is te 
goed voor een bijnaam (of ik heb geen 
vrienden)  
 
Mijn totem is: Ondeugende Wasbeer  
 
Ik studeer: Industrieel ingenieur 
elektromechanica  
 
Dit is mijn 4e  jaar leiding.  

 
Ik ben dit jaar leiding van de Jins  
 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
VOUWEN!!! 

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Met mijn zus, zij is mijn beste vriend.  
 

3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  
Matje dat elke nacht plat gaat, dan heb ik een excuus om bij iemand 
anders te gaan liggen 

 
4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  

Natte sokken  
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
30 muggenbeten  

 
6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  

Muis in mijn tent (als die waterdicht zijn, wat op den Borsbeek niet altijd 
het geval is)  

 
7. Zotste scouts ervaring?  

Dat ik een scouts jaar kan doen met zo’n toffe groepsleidingsploeg!!  



VEERLE MOYSON 
 
Mensen kennen mij ook als: Rudy  
 
Mijn totem is: Zomerzongele Aanstekelijke Gibbon 
 
Ik studeer: (Internationaal) recht en Italiaans 
 
Dit is mijn 6e jaar leiding.  
 
Ik ben dit jaar leiding van de Jins  
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen 

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Karen Damen: altijd grote fan geweest van “die rosse van K3” 
 

3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  
Te kleine slaapzak 

 
4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  

Natte onderbroek  
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
30 muggenbeten 

 
6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  

Muis in de tent  
 

7. Zotste scouts ervaring?  
Buitenlands kamp in Portugal met de gidsen 
 
 
 
 
 



WOUT KIEBOOMS 
 
Mensen kennen mij ook als: Die ene rosse  
 
Mijn totem is: Ondernemende Mees 
 
Ik studeer: Bachelor Bouw  
 
Dit is mijn 2e  jaar leiding.  
 
Ik ben dit jaar leiding van de 
Jongverkenners 

 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben 
gekozen!  
 

1. Vouwen OF proppen?  
Vouwen  

 
2. Met wie zou je het liefst in quarantaine zitten?  

Men scoutsvrienden die ik al veel te lang niet meer heb gezien.  
 

3. Een te kleine slaapzak OF een matje dat elke nacht plat gaat?  
Te kleine slaapzak 

 
4. Altijd natte sokken OF altijd een natte onderbroek?  

Natte sokken  
 

5. 7 bleinen OF 30 muggenbeten?  
7 bleinen  

 
6. Een oorworm in je slaapzak OF een muis in je tent?  

Muis in de tent  
 

7. Zotste scouts ervaring?  
Buitenlands kamp met de jins  
 
 
 
 


