
KAMP HEUSDEN-ZOLDER 2018

Chiro Hiperlie presenteert: 

WIE IS DE MOL? 





12 kandidaten
10 dagen 

1 mol



Het spel
In juli trekken we met z’n allen naar Heusden-Zolder. Daar 
zullen 12 welbekende Chiroleidingen het spel van hun leven 
spelen. Ze moeten er samenwerken om snoep te verdienen. 
Maar ze moeten vooral goed uitkijken, want één van de 12 is 
een saboteur. Eén van de 12 is de mol.

12 kandidaten, een van hen is de winnaar, een van hen is de 
mol. Tijdens het kamp moet deze leiding samenwerken om 
opdrachten uit te voeren. Met deze opdrachten kunnen ze 
snoep verdienen, veel snoep. Dat snoep gaat aan het einde 
van het kamp naar 1 groep, de groep van de winnaar. Maar in 
de groep zit ook een saboteur, iemand die de opdrachten wil 
doen mislukken en de opbrengst zo laag mogelijk proberen te 
houden. Hij of zij is de mol. 

De mol is sterk, sportief, slim en competitief, maar dit moet 
hij of zij allemaal negeren. Hij of zij zal zich anders voordoen 
dan hij of zij is. Hij of zij zal jullie een heel kamp lang in het 
ootje nemen. Hij of zij is beter dan Gilles, Eline of Pieter sa-
men. Hij of zij is onze Chiromol.

Goed opletten! In dit boekje zitten al tips verstopt...



De kandidaten
Lotte Delport

Geboortedatum: 18/06/1999
Studie: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Sterrebeeld: Tweeling
Favoriete Molwinnaar: Eline
Lievelingslied: Shosholoza

Ellen Donvil

Geboortedatum: 26-07-1998
Studie: Pedagogische Wetenschappen 
Sterrebeeld: Leeuw
Favoriete Molwinnaar: Lloyd ofcourse
Lievelingslied: I Know You - Craig David Ft. Bastille

Erin Meskens

Geboortedatum: 13/07/2000
Studie: Wiskunde-Wetenschappen
Sterrebeeld: Kreeft
Favoriete Molwinnaar: Lloyd
Lievelingslied: You’re Welcome

Joyce Detiège

Geboortedatum: 05/08/1996
Studie: Taal- en Letterkunde Duits-Italiaans
Sterrebeeld: Leeuw
Favoriete Molwinnaar: Daveyyyyyy
Lievelingslied: Rupert Holmes- Escape



De kandidaten
Mats Detiège

Geboortedatum: 17/10/2000
Studie: Latijn Wiskunde
Sterrebeeld: Weegschaal
Favoriete Molwinnaar: Lloyd
Lievelingslied: Thank God_Rilès

Mona Huyzentruyt

Geboortedatum: 01/09/1999
Studie: Bio-ingenieur
Sterrebeeld: Maagd
Favoriete Molwinnaar: Lloyd
Lievelingslied: Summer of ‘69

Sien Dalemans

Geboortedatum: 27/12/’99
Studie: Sociaal werk
Sterrebeeld: Steenbok
Favoriete Molwinnaar: Lloyd
Lievelingslied: Dancing queen-Abba

Thijs Vercruyse

Geboortedatum: 10/02/2001
Studie: nu: latijn wetenschappen, volgend jaar: LO en 
bewegingswetenschappen sportkot
Sterrenbeeld: Waterman
Favoriete molwinnaar: Gilles
Lievelingslied: Firm in jah



De kandidaten
Tibo Detiège

Geboortedatum: 1 april 1998
Studie: Lerarenopleiding
Sterrebeeld: Ram
Favoriete Molwinnaar: Hugo De Bie
Lievelingslied: Pumped up kick

William Multani

Geboortedatum: 25/09/1996
Studie: Industrieel ingenieur
Sterrebeeld: Weegschaal
Favoriete Molwinnaar: Davey
Lievelingslied: Joy Division - Candidate

Wout Sohier

Geboortedatum: 22/08/2000
Studie: Wetenschappen-wiskunde 6 uur
Sterrebeeld: Leeuw
Favoriete Molwinnaar: Lloyd
Lievelingslied: Yung Brocco - Maccie

Sarah Huyzentruyt

Geboortedatum: 10 juli 1997
Studie: Toegepaste Economische Wetenschappen
Sterrenbeeld: Kreeft
Favoriete Mol winnaar: Lloyd
Lievelingslied: Allemaal, Wim Soutaer



STROFE 1
Elke dag een uitdaging
Maar wie aan het mollen ging
Is een raadsel voor de rest 

Is het Joyce, Wally of Thijs
Ja wie brengt ons van de wijs
En wie slaagt er voor de test

REFREIN
Alle leiding wordt bedrogen, wordt belogen, wordt bewogen
Vind de mol of je gaat naar huis

Is het een woelrat, is het een mol?
Nee dat is het niet
Het is één van de leiding 
Met veel leugens in ’t verschiet (2x)

STROFE 2
De familie op bezoek 
Samen naar de mol opzoek
Misschien Ellen, Sarah, Sien

Tips doorheen de hele week
Enkel wie aandachtig keek
Heeft ze allemaal gezien 

REFREIN

STROFE 3
En wie wint er een pasvraag
Dat wilt iedereen zo graag 
Of toch liever vrijstelling

Gilles De Coster steeds paraat 
Wie is jouw favo kandidaat
En doorstaat die de kwelling

REFREIN 2X

Kamplied



7u30 Leiding en kookploeg staan op

8u00 Opstaan leden! 

8u30 Ontbijt en taken 

9u30 De rode draad doorheen ons kamp 

9u45 Activiteit per afdeling

12u30 Middagmaal en taken

14u00 Welverdiende rustpauze

14u30 Activiteit per afdeling 

16u00 Vieruurtje 

16u15 Activiteit per afdeling 

18u00 Avondmaal en taken 

19u30 Activiteit per afdeling

20u30 Sloebers gaan slapen

21u00 Speelclubs gaan slapen 

21u30 Rakwi’s gaan slapen 

22u00 Tito’s gaan slapen

22u30 Keti’s en Aspi’s gaan slapen

23u00 Dagevaluatie door de leiding

Dagindeling



ZET OVERAL DUIDELIJK DE NAAM VAN JE KIND OP! 
Je denkt misschien dat ze hun onderbroekjes wel zullen herkennen, 
dat is niet zo. 

Genoeg speelkledij:
 ☺ Regenjas
 ☺ Lange en korte broeken
 ☺ T-shirts en warme truien
 ☺ Chiro-uniform  
(doe je aan bij vertrek naar kamp en op tweedaagse/dagtocht)

 ☺ Kleren die heel erg vuil en eventueel weggegooid mogen worden
 ☺ Voldoende ondergoed
 ☺ Voldoende sokken (ook dikke sokken voor in de stapschoenen)

 
Schoenen:

 ☺ Comfortabele schoenen voor in de vrije tijd
 ☺ Schoenen die erg nat/vuil mogen worden
 ☺ Comfortabele speelschoenen
 ☺ Degelijke stapschoenen
 ☺ Waterdichte laarzen

Zwemgerief:
 ☺ Zwembroek of zwempak
 ☺ Badhanddoek  

Toiletzak: 
 ☺ Voldoende Handdoeken en een Washandje 
 ☺ Borstel of kam 
 ☺ Zeep & shampoo
 ☺ Tandpasta en tandenborstel 
 ☺ Eventueel een bekertje 
 ☺ Zak voor vuil linnen 
 ☺ Eventueel anti-muggen spray  

Bagagelijst



 
Diversen:

 ☺ Pyjama (minstens twee)
 ☺ Luchtmatras
 ☺ Slaapzak 
 ☺ Kussen
 ☺ Drinkbus
 ☺ Identiteitskaart!!! of Kids-ID voor de kleinsten 
 ☺ Medische fiche
 ☺ Dit kampboekje, je hebt het dagelijks nodig
 ☺ Je opperbeste humeur
 ☺ Fietshelm voor de grote kindjes 

 ☺ Wat je ook mag meebrengen:  
Strips, boeken, schrijfgerief, papier,  
postzegels, enveloppen, zaklamp,  
zakgeld (Max €5)

Wat we niet mogen vinden: 
Snoep, drank, sigaretten, GSM, mp3-speler, computerspelletjes, 
slecht humeur

GSM heb je NIET nodig op kamp, de hoofdleiding en volwassen 
begeleiding zijn altijd bereikbaar en klaar om te helpen. Leden laten 
hun GSM dus best thuis, op kamp mag je hem toch niet gebruiken 
en kan hij alleen maar gestolen/verloren geraken. Dit geldt ook voor 
andere gelijkaardigheden, zoals iPod, MP3, Nintendo, televisie, plays-
tations, atari etc.

Nog snel iets online kopen? 
Ga via trooper.be/chirohiperlie. 
Dan steun je ineens de chiro! 



Sloeber en Speelclub
De sloebers en de speelclub slapen binnen in het gebouw, maar hier 
zijn géén bedden.

 ☺ ZET ZEKER DE NAAM VAN JE KIND OP ALLES, uit ervaring weten we  
 dat er anders véél verloren gaat. 

 ☺  Stevige comfortabale rugzak voor op dagtocht. 
 Wat moet er allemaal in geraken?  
 Zwemgerief, lunchpakket en een drinkbus

Extra mee te nemen voor de sloebers: 
 ☺ Gelieve de kleren van de sloebers per dag in zakjes te steken, dat  

 maakt het een stuk gemakkelijker voor de leiding :) 
 ☺ Circuskledij
 ☺ Witte t-shirt die niet wit terug naar huis komt
 ☺ Avonturiers kledij 

Extra mee te nemen voor de speelclub:
 ☺  Nylonkous die kapot mag
 ☺  Safari-kledij
 ☺  Witte t-shirt die niet wit terug naar huis komt 

 

Extra bagage per groep



Als Rakwi, Tito, Keti of Aspi
Rakwi, Tito, Keti en Aspi slapen in tenten.
We vragen geen veldbedden mee te nemen omdat die veel meer 
plaats innemen in de tenten en onze grondzeilen beschadigen. Een 
degelijke luchtmatras overleeft gemakkelijk tien kampen. 

 ☺Op tweedaagse overnachten we in tentjes van 2 tot 4 à 5 personen.  
 Als je een tentje hebt, gelieve een mailtje te sturen naar de groeps  
  mail (rakwi@chirohiperlie.be of tito@chirohiperlie.be...) met vermel  
 ding van het aantal personen. Zo weten we of we iedereen te slapen  
 kunnen leggen! 

 ☺ Tito, keti en aspi gaan met de fiets op kamp, zie dat je allemaal een   
 reserveband mee hebt en een fiets die helemaal in orde is  
 (bel, lichten, ..)

 ☺ Vergeet ook zeker je fietshelm niet om te fietsen naar Zolder. 

 ☺ We gaan op tweedaagse en nemen dus een stevige comfortabele   
 rugzak mee. Die moet groot genoeg zijn, minstens 40 liter.

 ☺ Een matje voor op tweedaagse mag maar moet niet, jij moet weten  
 of je hieraan wil sleuren.  
 
 

Extra mee te brengen voor de Rakwi’s:
 ☺ Mijnwerkers-outfit
 ☺ Dreiri/ SWAG -outfit
 ☺ Extra paar kleren die weggegooid mogen worden
 ☺ Oude (water)schoenen

 



Extra mee te brengen voor de Tito’s:
 ☺ Boerenkleding
 ☺ Marginale kledij
 ☺ Opperbeste outfit (die toch nog Chiro-bestendig is :))
 ☺ Een petfles van 1,5l (of 2l) 
 ☺ Een knuffel die vuil/kapot kan
 ☺ Kranten
 ☺ Oude (water)schoenen
 ☺ Extra vuile kleren die weggegooid mogen worden
 ☺ Foto van jezelf (grootte van een pasfoto)

Extra mee te nemen voor de Keti’s:
 ☺ Galakledij
 ☺ Een ECHTE PYJAMA
 ☺ Koninklijke kledij 
 ☺ Cadeaulint dat rond je hoofd past

Extra mee te nemen voor de Aspi’s:
 ☺ Een Schotse outfit



Praktische info
Naar Heusden-Zolder
Zaterdag 30  juni tussen 18u en 20u 
Tito’s, Keti’s en Aspi’s komen hun bagage naar de lokalen brengen 
om deze in in de container te laden. 

Zondag 1 juli om 10u 
Tito’s, Keti’s en Aspi’s verzamelen aan de lokalen met fiets die tip top 
in orde is! Vergeet zeker je helm niet!
Zondag 1 juli om 16u00 
Rakwi’s worden verwacht op de kampplaats.

Vrijdag 6 juli om 11u00 
Sloebers en Speelclubs zijn welkom op de kampplaats!

Je kan ons 10 dagen lang bereiken op dit adres.
        Chiro Hiperlie

Vrije basisschool Boekt
Groot Reitveld 17

3550 Heusden-Zolder

Graag krijgen we van iedereen die mee op kamp gaat een medische
 fiche en SIS-kaart/Kids-ID aan het begin van het kamp.

Terug naar Korbeek-Lo
Op woensdag 11 juli zijn we om 12u met de bus terug aan de 
lokalen. We doen dan nog eens de kampdans en het kamplied voor 
alle ouders, loop dus niet meteen weg. 



Betalen
Je schrijft het kampgeld over op ons bankrekeningnummer: 
IBAN: BE98 7343 4705 5093 
BIC: KREDBEBB 
Begunstigde: Chiro Hiperlie
Referentie: “ZOMERKAMP 2018- NAAM”

De Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s gaan 10 dagen op kamp, van 1 tot 
11 juli, en genieten van de diensten van kookploeg en leiding voor 
    155 EUR voor een eerste kind
    130 EUR voor je tweede kind en volgende kinderen

Sloebers en Speelclubs komen de 5 laatste dagen mee op kamp, van 
6 tot 11 juli, ze maken de leukste midweek van het jaar mee voor het 
eenvoudige tarief van 100 EUR per kind. 

Inschrijven doe je in twee eenvoudige stappen: 
 
1. Je registreert je via de link in de mail. 
    (Geen mail gehad? Laat het ons weten info@chirohiperlie.be)
2. Je bevestigt je inschrijving door de betaling van het kampgeld.
     Je bent dus pas definitief ingeschreven als je je zowel online 
     geregistreerd hebt en het volledige kampgeld hebt betaald. 

Op  15  juni  2018 worden  de  inschrijvingen  definitief  afgesloten  
en  is inschrijven voor het kamp dus NIET meer mogelijk!

Inschrijven



Leiding contacteren
Voorafgaande aan het kamp via info@chirohiperlie.be
Op kamp:
Groepsleiding
    Jacob: 0477856572
    Femke: 0472086651 

De kookploeg
     Jo: 0478430169

Communicatie
Er is geen Wi-Fi verbinding op de kampplaats. Wel kan je op de ou-
derwetse manier nog je opmerkingen, diepzinnige bedenkingen, 
klachten, lof, gevoelens of andere dingen neerpennen in een brief.
Je kan je kroost bereiken door een kaart of brief te schrijven naar 
volgend adres:

Naam+voornaam kind
Chiro Hiperlie

Vrije basisschool Boekt
Groot Reitveld 17

3550 Heusden-Zolder

Je kroost kan uiteraard ook kaartjes of brieven terugschrijven. 
Hiervoor kunnen zij op de kampplaats kaartjes, postzegels en
 enveloppen aankopen. Je kan uiteraard ook al gefrankeerde 
enveloppen van thuis meegeven.

Communicatie



Medische fiche

Vul deze medische fiche in, 

scheur hem uit en geef hem af bij 

aankomst. 



 

INDIVIDUELE MEDISCHE STEEKKAART 
Met deze individuele medische steekkaart geven ouders alle noodzakelijke inlichtingen  

over hun kind aan de Chiroleiding. De leidingsploeg zal die informatie vertrouwelijk behandelen. 

 

 

OPGELET! 

Geef altijd de volgende zaken mee op bivak/weekend: 
- ISI+-kaart of identiteitskaart 
- Twee kleefbriefjes van het ziekenfonds 
Die heb je nodig bij de apotheker of een ziekenhuisonderzoek. 

 

 

 

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN HET KIND 
Voornaam en familienaam: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
Geboortedatum: .................................................................................................................................. 
Adres(sen): 

 
............................................................................................................................. ..................................................... 

 
.................................................................................................................................................................................. 

 

 
 

.................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................. 

 
Telefoonnummer(s): 

 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 

 
 

.................................................................................................................................................................................. 

 
Mailadres(sen): 

 
.................................................................................................................................................................................. 

 

 
 

............................................................................................................................. ..................................................... 

 
Wie contacteren als ouder(s) en/of voogd(en) niet bereikbaar zijn? 

Naam: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Telefoonnummer: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

MEDISCHE GEGEVENS 
Naam en telefoonnummer huisarts:  
 
............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................... 

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen:  
 
............................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. 

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus?  □ Ja, in het jaar .................................. □ Nee 

Uw kind lijdt aan: 

□ astma 
□ bedwateren 
□ epilepsie 
□ hartkwaal 
□ hooikoorts 
□ huidaandoening 
□ reuma 
□ slaapwandelen 
□ suikerziekte 

□ allergie voor bepaalde voedingsmiddelen:  
 

.......................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................... 
 

□ allergie voor bepaalde stoffen:  
 

.......................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................... 

□ allergie voor bepaalde geneesmiddelen: 
 

.......................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................... 
 

□ andere: 
 
.......................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................... 



Wat moet de leiding zeker weten over de bovenstaande aandoeningen? Wat moet er gebeuren in noodsituaties? 

 

 

Eet uw kind vegetarisch, halal of een ander specifiek dieet? 

□ Nee  □ Ja, namelijk: .................................................................................................................. 

 

Moet uw kind tijdens het verblijf geneesmiddelen innemen? 
□ Ja □ Nee   Zo ja: welke, hoe dikwijls en hoeveel? ........................................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
Kan uw kind zwemmen? 
□ Ja  □ Nee 

Is uw kind vlug moe? 
□ Ja  □ Nee  

Kan uw kind deelnemen aan sport en spel afgestemd op zijn/haar/hun leeftijd? 
□ Ja  □ Nee 
 
Leiding mag – behalve EHBO – niet op eigen initiatief medische handelingen uitvoeren. Zonder toestemming van de ouders mogen 
ze zelfs geen pijnstillende of koortswerende medicatie toedienen, zoals Perdolan, Dafalgan of aspirines. Hieronder kunt u hen die 
toestemming geven zodat ze voor dergelijke zorgen niet naar een arts moeten. 

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan ons kind een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende 
en koortswerende medicatie toe te dienen*: 

□ Ja  □ Nee 

* Gebaseerd op aanbeveling Kind & Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts/Toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang 

ANDERE INLICHTINGEN 
 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................. 

 

Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind is het belangrijk om dat door te geven aan de leiding zodat zij altijd op 
de gepaste manier kunnen reageren. Bij een volgend weekend/kamp zal gevraagd worden om de gegevens opnieuw in te vullen. 

Contactgegevens worden bijgehouden in het online Groepsadministratieportaal (GAP) en zijn nodig voor de dagelijkse werking. De 
basisgegevens (één adres, één telefoonnummer en één mailadres, vanaf ketileeftijd bij voorkeur van de jongere zelf) worden 
doorgestuurd naar Chirojeugd Vlaanderen. De informatie over de gezondheidstoestand van het kind wordt bijgehouden door de 
leidingsploeg en wordt dus niet doorgegeven, tenzij aan (medische) hulpverleners. De leidingsploeg heeft afspraken gemaakt om 
daar vertrouwelijk mee om te gaan. De dieetvoorkeur wordt uiteraard doorgegeven aan de kookploeg. 

 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en gaat akkoord met de verwerking ervan. 

 

Datum: ..................................................................................................... 

Handtekening(en) 



Tips voor mollenvangers

1) Volg de snoepjes
Hou goed bij wie er hoeveel snoepjes verdiend, degene die er niet 
veel verdiend zou wel eens extra verdacht kunnen zijn. 

2) Verborgen tips
Ga altijd op zoek naar verborgen tips, in dit boekje bijvoorbeeld.

3) Niet alleen de mol liegt
Hoe meer de kandidaten zichzelf verdacht maken, hoe meer ze kans 
hebben hun mede-spelers op het verkeerde been te zetten en de 
weg voor jezelf vrij te maken. Een tactiek die Davy in 2016 succesvol 
gebruikte.



We vroegen aan elke kandidaat ‘waarom zou jij een goede mol zijn?’
Kan jij de antwoorden met de juiste kandidaat verbinden? 

Omdat ik denk dat echt wel nie-
mand zou verwachten dat ik de 
mol ben, omdat ik wel smeht kan 
spelen denk ik Hahah & omdat 
ik wel heeeel goed kan liegen 
je pense + ik wil lang in het spel 
blijven.

Omdat ik van nature vrij lomp ben 
en dus lijkt het niet alsof ik mol.

Ik denk dat ik een goede mol zou kunnen zijn omdat ik goed kan liegen en 
dingen verzwijgen. Ook ben ik iemand die snel de leiding zal nemen in een 
spel waardoor andere mensen naar mij zullen luisteren. Verder kan ik soms 
wat lomp zijn dus als ik ergens in faal gaan mensen denken dat dat gewoon 
aan mijn lompheid ligt dus in een spel zoals De Mol gaan ze mij denk ik niet 
snel verdenken :)

Ik zou zeker weten geen goede 
Mol zijn, hahaha!

Ik ben:
Zo sluw als een vos,
zo glad als een paling,
zo onschuldig als een pasgeboren 
kind,
dus misschien ook wel zo blind als 
een mol?

Ik kan zeer goed liegen en dingen 
wijsmaken.



Ik ben sowieso slecht in de 
opdrachten dus het zou niet 
opvallen als ik ‘mol’ maar 
niemand zou waarschijnlijk 
geloven dat ik er zo lang in 
blijf.

Omdat ik goed spelletjes 
kan manipuleren zonder dat 
iemand het weet.

Ik zou een goede mol zijn omdat 
ik heel competitief ben. Ik ben 
ook nogal theatraal aangelegd 
op het vlak van gevoelens uiten, 
dit lijkt me ook een goede eigen-
schap voor een mol.

Ik zou een goede mol zijn omdat 
ik niet al te opvallend ben en ik 
ben competitief dus ik ga altijd 
mijn best doen voor spelletjes.

Omdat ik goed kan “graven” 
(gangen graven als een mol en 
graven in andermans gedachten)

Ik zou een goede mol zijn, om-
dat ik lomp ben en mensen mijn 
lompheid met mollen zouden 
kunnen verwarren, waardoor dat 
dan weer niet opvalt.



Facebook 
Via onze Facebookpagina houden we jullie op de hoogte van onze 
activiteiten op kamp, hou hem dus zeker in de gaten! 

Wil je zeker niet missen? Zorg dan dat onze berichten als eerste 
worden weergegeven en dat de meldingen aan staan. 



Notities



Vind de volgende woorden in het rooster: 
o Mol         o Erin
o Sarah   o Mona
o Joyce  o Sien
o Wout  o Ellen
o Tibo  o Thijs
o Mats  o William
o Lotte




