
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SBM vriendenboek 



 
 

 

 

1. Kapoenen 

2. Kabouters 

3. Welpen 

4. Jong-Gidsen 

5. Jong-Verkenners 

6. Gidsen 

7. Groepsleiding 

 

 



 

De kapoenenleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bram Cox 
Bijnaam: meneer de burgemeester/ Harry Potter 

Totem: Plichtsgetrouwe Newfoundlander 

Leeftijd: 20 

Verjaardag: 4 mei  
Studierichting/werk: Toegepaste Economische Wetenschappen 
@KULeuven 

 
Welk spel vind je het allerleukst: Elk nachtspel! 

 
Ik zit al zo lang bij de scouts: 15 jaar 

 
Mijn favoriete scouts-maaltijd: Frietjes met stoofvlees!!! 

 
Mijn favoriete scouts liedje: The Music Man 

 
Mijn andere hobby’s buiten de scouts: DJ @FlippinDouble 

 

Mijn huisdieren: 2 kippen & 2 zussen       

 
 

 



Welke superkracht zou je willen bezitten? Ik zou heel graag kunnen vliegen! 

 
Op deze schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: UHUH van Shirak 

 
Mijn ideale vrije dag: Een citytrip doen en gezellig op café met vrienden 

 
Mijn favoriete muziek genre: Hiphop/rap 

 
Mijn lievelingskleur: Groen 

 
Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin? “You’re a wizard Harry” 

 
Dit staat nog op mijn bucketlist: Een Road Trip doen in Amerika of Nieuw-Zeeland 

 
Mijn favoriete frituursnack: Een twijfelaar 

 
Mijn levensmotto: Scouts is beter dan Chiro! 

 
Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom? 

Een druif, ik ben graag samen met andere mensen net zoals een druif altijd in een tros zit. 

 



Hannah Verboven 

 

Bijnaam: Hennige Hannah 

Totem: Joviale Picus 

Leeftijd: 20 

Verjaardag: 23 januari 
 

Dit spel vind ik het allerleukst: Stratego 

Zo lang zit ik al op de scouts: Dit is mijn 13e jaar 

Mijn favoriete scouts maaltijd: Chili Con Carne :D 

Mijn favoriete scouts liedje: ‘Everywhere we go…” 

Andere hobby’s buiten scouts: Paardrijden 

Huisdieren: 3 paarden en een kat 

welke superkracht zou je willen bezitten?: Onzichtbaar zijn       

Op deze schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: “Love Tonight” -  Shouse 

 

 



Mijn ideale dag: Uitslapen en me de hele dag op mijn gemak bezig houden met dingen die ik graag 
doe. 

Mijn favoriete muziek genre: Goeie schijfkes om op te dansen 

Mijn lievelingskleur: Rood 

Favoriete frituursnack: Hamburger speciaal 

Dit staat op mijn bucket list: De wereld verkennen 

Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin? Een plichtsbewuste, enthousiaste meid die graag van het 
leven geniet. 

Mijn levensmotto: ‘Believe in yourself” 

Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom?  

Een zoet stuk fruit, gelinkt aan mijn zoete persoonlijkheid ;)  

 

 

 

 



Jelle Vanderlinden 

Bijnaam: Snelle Jelle 

Totem: Maneto 

Leeftijd: 18 

Verjaardag: 6 december 

Studierichting: Leerkracht Lager Onderwijs   

Dit spel vind ik het allerleukst: Rotte eieren 

 

Zo lang zit ik al bij de scouts: 14 jaar 

 

Mijn favoriete scouts-maaltijd: Frietjes met stoofvlees :D  

 

Mijn favoriete scouts liedje: Bingo 

 

Mijn andere hobby’s buiten de scouts: Geen      

 

Huisdieren: Nee  

 

 

 

 



Welke superkracht zou je willen bezitten? Onzichtbaar zijn 

 

Op deze schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: Howling van Andromedik 

 

Mijn ideale dag: Een dag zonder werk van school en zonnig 

 

Mijn favoriete muziek genre: Punk en dnb 

 

Mijn: lievelingskleur: Blauw 

 

Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin? Ik ben fantastisch 

 

Dit staat nog op mijn bucketlist: Afstuderen  
 

Mijn favoriete frituursnack: Twijfelaar 

 

Mijn levensmotto: Als je niet probeert, geraak je nergens. 
 

Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom? 

Een druif: ik ben klein 

 

 



Lore Droogmans 

Naam: Lore Droogmans 

Bijnaam: / 

Totem: / 

Leeftijd: 17 jaar 

Verjaardag: 14 juli 
Studierichting/werk: Economie-wiskunde 

 
Dit spel vind ik het allerleukst: Alle spelletjes die we op de 
scouts spelen zijn super leuk! 

 
Ik zit al zo lang bij de scouts: Dit jaar zit ik al 10 jaar bij 
de scouts.  
 
Mijn favoriete scouts-maaltijd: Kip-curry  
 
Mijn favoriete scouts liedje: We gaan op berenjacht! 

 
Mijn andere hobby’s buiten de scouts: Ik leef enkel en alleen voor de scouts ;)  
 
 

Mijn huisdieren: Ik heb 1 kat.  
 



Welke superkracht zou je willen bezitten? Ik zou willen vliegen.   
 

Op deze schijf zou i de hele nacht kunnen dansen: The Nights (Avicii) & Memories (David Guetta) 

 

Mijn ideale vrije dag: ’s Morgens een uitgebreide brunch, ’s middags chillen op de scouts en ’s 
avonds lekker uiteten op restaurant. 

 

Mijn favoriete muziek genre: Leuke meezingers :)  
 

Mijn lievelingskleur: Rood 

 

Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin? Ik ben een goedlachse en plichtsbewuste persoon die met 
volle teugen van het leven geniet.  

 

Dit staat nog op mijn bucketlist: Ik zou nog graag heel veel willen reizen.  
 

Mijn favoriete frituursnack: Curryworst of boulet  
 

Mijn levensmotto: Spaar geen centen, maar leuke momenten :) 

 

Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom? 

Watermeloen, dit is mijn lievelingsfruit.  
 

 



Melle Wezenaar 

Bijnaam: Ferre 2.0 

Totem:/ 

Leeftijd:17 

Verjaardag: 12/10/2003 

Studierichting/werk: handelsingenieur 

 
Dit spel vind ik het allerleukst: Potteke stamp 

 
Ik zit al zo lang bij de scouts: 12 jaar (zit nu in mijn 13de) 

 
Mijn favoriete scouts-maaltijd: Frietjes met stoofvlees 

 
Mijn favoriete scouts liedje: Music man 

 
Mijn andere hobby’s buiten de scouts: gamen 

 
Mijn huisdieren: Een kat 

 
Welke superkracht zou je willen bezitten: watersturen 

 
Op deze schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: uhuh 



 
Mijn ideale vrije dag: Lekker niks doen 

 
Mijn favoriete muziek genre: Drum and Base 

 
Mijn lievelingskleur: Blauw 

 
Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin? Een makkelijk persoon 

 
Dit staat nog op mijn bucketlist: Rijk worden 

 
Mijn favoriete frituursnack: Berehap 

 
Mijn levensmotto: Zo veel mogelijk plezier hebben. 

  
Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom? 

Een pruim, ik ben namelijk heel erg zuur. 

 

 

 



Anino Van Pinxteren 

Bijnaam: Mcdo boi 
Totem: / 

Leeftijd: 18 jaar 

Verjaardag: 18 november  
Studierichting: Voertuigtechnieken 

 

Dit spel vind ik het allerleukst: Baseball 
 

Zo lang zit ik bij de scouts: 9 jaar 

 

Mijn favoriete scouts-maaltijd: Witte pens met appelmoes 

 

Mijn favoriete scouts liedje: Berenjacht 

 

Mijn andere hobby’s buiten de scouts: Gamen  

 

Mijn huisdieren: Een hond, 2 katten, 4 konijnen en een paard 

 

welke superkracht zou je willen bezitten? Alle kennis over de wereld bezitten 

 

Op de schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: Kill The Sillence; The prototypes 



 

Mijn ideale vrije dag: In de zetel formule 1 loeren met ne goeie tas koffie 

 

Mijn favoriete muziek genre: D&B 

 

Mijn lievelingskleur: Blauw 

 

Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin? Een chille jongegast die enthousiast en behulpzaam is 

 

Dit staat nog op mijn bucketlist: Racen op Spa-Francorchamps 

 

Mijn favoriete frituursnack: Een viandel 
 

Mijn levensmotto: Regret Nothing 

 

Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn en waarom? Een 
Banaan, vies vanbuiten maar smakelijk vanbinnen 

 

 

 



De kabouterleiding 

 

 

 



Chloë Truyens 

Bijnaam: veldmuis  

Totem: secretatisvogel  
Leeftijd: 19 jaar  
Verjaardag: 24 april  
Studierichting: communicatiewetenschappen  
 

Dit spel vind ik het allerleukst: Omgekeerd verstoppertje 
in het grote bos  
 

Ik zit al zo lang bij de scouts: 13 jaar  
 

Mijn favoriete scouts-maaltijd: Chili en spaghetti  
 

Mijn favoriete scouts liedje: We gaan op berenjacht  
 

Mijn andere hobby’s buiten de scouts: Geen        
 

Mijn huisdieren: ja, 1 hond die Dazzle noemt  
 

 

Welke superkracht zou je willen bezitten: teleporteren, zo kan ik overal makkelijk naartoe        



 

Op de schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: veel te veel opties!! zolang er maar vrienden om 
me heen zijn om te dansen!  

 

Mijn ideale vrije dag eruit: Netflix kijken en lekker eten :p  
 

Mijn  favoriete muziek genre: Pop, maar luister zeker ook eens graag naar andere genres  
 

Mijn lievelingskleur: bordeaux  

 

Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin? 

Ik kan heel hard genieten van samenzijn met vrienden maar heb ook graag eens een momentje 
voor mezelf, en ik hou van lekker eten!  

 

Dit staat nog op mijn bucketlist: /  

 

Mijn favoriete frituursnack: Saté !!  
 

Levensmotto: Genieten van elk moment!  
 

Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom? 

framboos, is mijn favoriete fruit!  

 



Ward Jaspers 
Bijnaam: barteljaap 

Totem:/ 

Leeftijd: 17 

Verjaardag: 26 April 
Studierichting/werk: Mechanica en ik werk in de Spar 

 

Dit spel vind ik het allerleukst: Ik vind veel spelletjes leuk 

 
Ik zit al zo lang bij de scouts: 11 jaar 

 

Mijn favoriete scouts-maaltijd: Rijst met kip en curry 

 

Mijn favoriete scouts liedje: Over de hond BINGO 

 

Mijn andere hobby’s buiten de scouts: Fitness en fietsen 

 

Huisdieren: Hond en een kat 

 

welke superkracht zou je willen bezitten? Gedachten kunnen lezen 

 

Op deze schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: Let’s go chest day!! 



 

Mijn ideale vrije dag: In de voormiddag sporten en in de namiddag chillen en niks doen. 
 

Mijn favoriete muziek genre: POP 

 

Wat is je lievelingskleur? Blauw 

 

Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin? Ik ben een geduldig en behulpzaam persoon. 
 

Dit staat nog op jouw bucketlist: Amerika rondreizen 

 

Mijn favoriete frituursnack: Twijfelaar 

 

Mijn levensmotto: Ga hard of ga niet 

 

Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom? 

Een ananas, omdat het mijn lievelingsfruit is 
 

 



Kaat Cox   

Bijnaam: Keet 

Totem: / 

Leeftijd: 18 

Verjaardag: 10 mei 
Studierichting: logopedische en audiologische wetenschappen 

 

Dit spel vind ik het allerleukst: Honkbal  
 

Ik zit al zo lang bij de scouts: 13 jaar 

 

Mijn favoriete scoutsmaaltijd: Kip met rijst en curry  
 

Mijn favoriete scouts liedje: Een oude Chinees  
 

Mijn andere hobby’s buiten de scouts: Piano 

 

Mijn huisdieren: 2 kippen 

 

welke superkracht zou je willen bezitten? Onzichtbaar kunnen zijn   

 

Op deze schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: Alle feestmuziek  
 



 

 

Mijn ideale vrije dag eruit: Chillen en goed gaan eten  
 

Mijn favoriete muziek genre: Pop 

 

Mijn  lievelingskleur: Lichtblauw 

  
Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin: Enthousiast  

 

Dit staat nog op mijn bucketlist: Veeeeelll reizen  
 

Mijn favoriete frituursnack: Frikandel  
 

Mijn levensmotto: Liever kebabs dan abs  
 

Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom? 

Appel, want er bestaan Cox appels        
 

 

 



Fien Knops 

Bijnaam: Kien Fnops 

Totem: Ooievaar 

Leeftijd: 19 (bijnaaaaa 20) 

Verjaardag: 30 december 2001 

Studierichting/werk: Agro- en Biotechnologie met 
afstudeerrichting Dierenzorg @HoGent 
 

Dit spel vind ik het allerleukst: Honkbal 
 

Ik zit al zo lang bij de scouts: Dit is nu mijn tweede jaar bij de 
scouts. 
 

Mijn favoriete scouts-maaltijd: Chili Con Carne  
 

Mijn favoriete scouts liedje: Lorentiaaa       

 

Mijn andere hobby’s buiten de scouts: af en toe fitnessen, en 
als ik eens tijd teveel heb hou ik me bezig met borduren. 
 

Mijn huisdieren: Ik heb 4 honden (Baziel, Lenie, Balou en Baby), verschillende vissen en kippen. 

 

Welke superkracht zou je willen bezitten? Met dieren kunnen praten. 
 

 



Op deze schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: Op alle liedjes, maar vooral Bart Peeters en 

ABBA!     

 

Mijn ideale vrije dag eruit: Mijn ideale vrije dag begint met een lekkere koffie. Daarna genieten in 

het zonnetje op een terrasje samen met vrienden. Of een hele dag vol diertjes aaien       

 

Mijn favoriete muziek genre: Ik luister naar veel verschillende soorten muziek, van reggae tot 
techno, maar ik kan ook genieten van de meest basic popschijven die je altijd op de radio hoort! 

 

Mijn lievelingskleur: Geel, lila en groen 

 

Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin? Deze sierlijke vogel houdt van gezelligheid, hij vliegt 
doorgaans grote afstanden in groep, de groepsband wordt onderhouden door altruïstisch gedrag,  

daarnaast heeft hij ook tijd voor zichzelf nodig, jongen worden grootgebracht in een goed verzorgd 
nest, de ooievaar is geduldig en heeft een snel reactievermogen, hij drukt zijn humeur uit door het 

geklepper van zijn snavel 
 

Dit staat nog op jouw bucketlist: 

Het noorderlicht zien, afstuderen, werk vinden in een zoo,… 
 

Mijn favoriete frituursnack: Een frikandel speciaal  
 

Mijn levensmotto: Op een dag, komt alles uiteindelijk wel goed! 

 

Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom? 

Ik zou een mandarijn zijn. In het begin moeilijk te pellen maar eens gepeld komt hij helemaal los 
en kan je genieten van al zijn lekkere/leuke stukjes. Volgens Bart Peeters ben ik een Abrikoos. 



 

De Welpenleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yolanda Thenaers 

Bijnaam: Yolondo, Yoland 

Totem: Lacha (Wilde eend) 

Leeftijd: 19 jaar 

Verjaardag: 19 september 2002 

Studierichting/werk: Handelswetenschappen 

 
dit spel vind je ik allerleukst: Vaktrekken en billeke klets 

 

ik zit al zo lang bij de scouts: Dit is mijn 14e jaar op de scouts 

 

Mijn favoriete scouts-maaltijd: Chili Con Carne 

 

Mijn favoriete scouts liedje: BINGO 

 

Mijn andere hobby’s buiten de scouts: Alleen maar scouts 

 

Mijn huisdieren: Ik heb een hond en die heet Zita. 
 

 

Welke superkracht zou je willen bezitten? Teleporteren, want dan moet ik mij nooit verplaatsen       

 



Op deze schijf zou je de hele nacht kunnen dansen: Alle liedjes  
 

Mijn ideale vrije dag: Lekker genieten van de dag, afspreken met vrienden 

 

Mijn favoriete muziek genre: Ik heb niet echt een bepaald soort genre, ik luister alles wel graag 

 

Mijn lievelingskleur: Rood  
 

Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin? Ik ben een enthousiast persoon die zicht graag bezig houdt 
met het amuseren van kinderen, ik ben iemand die graag omringd is door mensen. 

 

Dit staat nog op mijn bucketlist: 

- Parachute vliegen 

- Skydiven 

- Bungee jumpen 
 

Mijn favoriete frituursnack: Bicky burger 

 

Mijn levensmotto: Blijven gaan, nooit opgeven 

 

Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom? 

Een aardbei, omdat het een klein fruitje is. Maar ook omdat een aardbei zo blij klinkt en vrolijk is. 
En de pitjes van de aardbei omdat er sommige momenten zijn dat ik toch wel pittig (of iets 

strenger/feller) kan reageren. 



Siebe Noblesse 

 

Naam: Siebe Noblesse 

Bijnaam: / 

Totem: Speelse Smelleken 

Leeftijd: 20 jaar 

Verjaardag: 9 Juli 
Studierichting/werk: Industrieel Ingenieur  
 
Dit spel vind ik het allerleukst: Stratego 

 
Ik zit al zo lang bij de scouts: Dit is mijn 15de jaar 

 
Mijn favoriete scouts-maaltijd: Frietjes met stoofvlees 

 
Mijn favoriete scouts liedje: Music man 

 
Mijn andere hobby’s buiten de scouts: Atletiek 

 
Mijn huisdieren: Een kat Otto 

 
Welke superkracht zou je willen bezitten? Teleporteren 



Op deze schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: Friday 

 
Mijn ideale vrije dag: Een dagje op het gemak chillen in de zetel 

 
Wat is je favoriete muziek genre: Rock 

 
Wat is je lievelingskleur: Groen 

 
Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin: Ik ben een chill persoon die rustig door het leven gaat maar 

ben wel zeer actief in mijn sport. 
 

Dit staat nog op Mijn bucketlist: Zo veel mogelijk van de wereld zien 

 
Mijn favoriete frituursnack: Twijfelaar 

 
Mijn levensmotto: Sporten is gezond 

 
Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom? 

Een aarbei, omdat ik ook meer van de zomer hou. 

 



 

Thibau Jackers 
Bijnaam: Punjab Wonderboy/Boboo’ke 

Totem:/ 

Leeftijd:18 jaar 

Verjaardag:01/05 

Studierichting/werk:industrieel ingenieur/jobstudent bij 
TODI duikcentrum 

 
Dit spel vind ik het allerleukst: Circle of death/ blaaspijp-
battle 

 

Zo lang zit ik al bij de scouts: Dit is mijn 12de jaar 

 

Mijn favoriete scouts-maaltijd:Kip met rijst, curry, ananas 
en perzik 

 

Mijn favoriete scouts liedje: Lorentia, lieve Lorentia 

 

Mijn andere hobby’s buiten de scouts: Duiken, reddend 
zwemmen  
 

 



Mijn huisdieren: een pup 

 

Welke superkracht zou je willen bezitten? Vliegen  
 

Op deze schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: Sterrenstof (jeugd van tegenwoordig) 

 

Mijn ideale vrije dag: Vroeg opstaan, eventjes gaan lopen en dan zien wat de dag me brengt 

 

Mijn favoriete muziek genre: DNB  
 

Mijn lievelingskleur: Geel 
 

Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin? Sociaal, bekwaam en innovatief zijn wel eigenschappen die 
ik bezit 

 

Dit staat nog op jouw bucketlist: Paus worden 

 

Mijn favoriete frituursnack: Mexicano 

 

Mijn levensmotto: Scout ben je niet voor even, wel voor het leven 

 

Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom? 

Een perzik, zacht velletje, maar als het moet ook een hart van steen 



Robbe  

Bijnaam: 

Totem: IJverig Stekelvarken 

Leeftijd: 20 

Verjaardag: 2 augustus 

Studierichting/werk: Industriële Wetenschappen 

 
 
 
Dit spel vind ik het allerleukst: Dropping 

 
Zo lang zit ik al bij de scouts: Zoveel dat ik het niet 
meer kan tellen 

 
Mijn favoriete scouts-maaltijd: Chili con carne 

 
Mijn favoriete scouts liedje: Bingo 

 
Mijn andere hobby’s buiten de scouts: Scouts is mijn 
leven 

 
 



 
 
 
 

 
Mijn huisdieren: Geen 

 
Welke superkracht zou je willen bezitten: Super snelheid 

Op deze schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: Für Elise 

 
Mijn ideale vrije dag: Een wandeling in een mooi bos op een droge dag 

 
Mijn lievelingskleur: Groen 

 
Dit staat nog op mijn bucketlist: Een wandeling in Nieuw-Zeeland  

 
Wat is je favoriete frituursnack: Een twijfelaar 

 

 

 



Luka Windey 

Bijnaam: Captain  
Totem:/  
Leeftijd: 18  
Verjaardag: 18 April 2003  
Studierichting: Handels ingenieur  
 
Dit spel vind ik het allerleukst: Battle weekend  
 
Ik zit al zo lang bij de scouts: 8 

  
Mijn scouts-maaltijd: Friet stoofvlees  
 
Mijn favoriete scouts liedje: Een kleine Chinees  
 
Mijn andere hobby’s buiten de scouts: Mountain biking  
 
Mijn huisdieren: 4 katten  
 
Welke superkracht zou je willen bezitten: Omnipotent  
 
 

 



Op deze schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: Black smoke rising  
 

Mijn ideale vrije dag: Boekje mooi weer en lekker eten  
 

Mijn favoriete muziek genre: Indie/rock  
 

Mijn lievelingskleur: Licht groen  
 

Dit staat nog op mijn bucketlist: Skydiving  
 

Mijn favoriete frituursnack: Bitterballen  
 

Mijn levensmotto: Een nee heb je een ja kunt ge krijgen  
 

Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom?  

Ik zou een tomaat zijn omdat het heel divers is. 

 

 

 



De Jong-Gidsen leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wout Broekmans 
 

Bijnaam: Walt  
Totem: Levendige Herdershond  
Leeftijd: 20 jaar  
Verjaardag:19 februari 2001  
Studierichting/werk: 3e bachelor in de Handelsweten-
schappen  
 

Dit spel vind ik het allerleukst: Er zijn er zo veel leuk, 
maar ruiltocht en sleeën op de terril zijn mijn favorieten  
 

Ik zit al zo lang bij de scouts: 8 jaar  
 

Mijn favoriete scouts-maaltijd: Zowiso chilli con carne  
 

Mijn favoriete scouts liedje: Aan de oever van de Dijle  
 

Mijn andere hobby’s buiten de scouts: Hardlopen en 
mountainbiken  
 



Mijn huisdieren: Een rosse kater ‘Achilles’ & nog wat kippen  
 

Welke superkracht zou je willen bezitten? Kunnen vliegen  
 

Op deze schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: More Than You Know – Axwell /\ Ingrosso  
 

Mijn ideale vrije dag eruit: Festival dag met vrienden  
 

Mijn favoriete muziek genre: Ik luister naar bijna alles, maar dan toch het liefste Liquid 
Drum&Bass (Liquicity)  

 

Mijn lievelingskleur: Blauw  
 

Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin?  
Enthousiaste doorzetter die graag sfeer maakt en houdt van een goed feestje  

 

Dit staat nog op mijn bucketlist: Uit een vliegtuig springen en een lamborghini rijden  
 

Mijn favoriete frituursnack: Mexicano  
 

Mijn levensmotto: Work hard Play hard  
 

Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom?  

Volgens https://www.quizlet.nl/quiz/371703/als-welk-fruit-zou-jij-goed-functioneren/ een peer 



 

Fien Swerts 

Bijnaam: Fientjee/ kleine Fien 

Totem: / 

Leeftijd: 17 

Verjaardag: 2 januari 
Studierichting/werk: latijn-wiskunde 

 

 

Dit spel vind ik het allerleukst? Ruiltochtttt 

 

Ik zit al zo lang bij de scouts: 11 jaar 

 

Mijn favoriete scouts-maaltijd: Kip curry met rijst en 
pêchekess 

 
Mijn favoriete scouts liedje: LORENTIAAA 

 

Mijn andere hobby’s buiten de scouts: Zwemles geven 

 

Mijn huisdieren: visjes 

 

Welke superkracht zou je willen bezitten? Gedachten kunnen lezen 



 
Op deze schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: Fridayyy 

 

Mijn ideale vrije dag eruit: Goed ontbijten, genieten van het zonnetje, een bad nemen en ’s avonds 
nog een filmpje kijken 

 

Mijn favoriete muziek genre: pop 

 

Mijn lievelingskleur: groen 

 

Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin? Een enthousiaste babbelende meid die geniet van het leven 

 

Dit staat nog op mijn bucketlist: uit een vliegtuig springen 

 

Mijn favoriete frituursnack: Bamischijf 

 

Mijn levensmotto: Geniet van et leven want ge leef ma ene keer 

 

Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom? 

Framboos, de bolletjes van de framboos lijken een klein beetje op krulletjes en een framboos is 
klein net zoals ik 

 



Noa Szczudlo 

bijnaam: / 

totem: / 

leeftijd: 18 jaar 

verjaardag: 18 mei 

studierichting/werk : thuis en bejaardenzorg 

 
dit spel vind ik het allerleukst: 1 tegen allen 

 

ik zit al zo lang bij de scouts: 13 jaar 

 

Mijn favoriete scouts-maaltijd: Chili con carne 

 

Mijn favoriete scouts liedje : Aan de oever 

 

Mijn andere hobby´s buiten scouts: Niks  
 

Mijn huisdieren: 1 kat en 2 hondjes  
 

Welke superkracht zou je willen bezitten? kunnen 
vliegen. 
 

Op welke schijf zou ik de hele nacht kunnen 

dansen: love tonight  



 

 

 

 

 

Mijn ideale vrije dag: Een lekker warme dag op een terrasje  
 

Mijn favoriete muziekgenre: ik luister alles wel eens graag  
 

Mijn lievelingskleur: blauw 

 

Dit staat nog op mijn bucketlist: een roadtrip  
 

Mijn favoriete frituursnack: chicken fingers  
 

Mijn levensmotto: geniet van de kleine dingen in het leven.  
 

Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn en waarom?  

ik kies een kers, dat is mijn favoriete fruitsoort.  

 

 

 



Jessica Thenaers 
Bijnaam: Jessie, Jizzy, Moemie, Rocco 

Totem: Speelse Spitsvogel 
Leeftijd: 23 jaar 

Verjaardag: 15 mei 1998 

Studierichting/werk: Revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie: pediatrie 

 

Dit spel vind ik het allerleukst?: Modderspelletjes 

 

Ik zit al zo lang bij de scouts: 18 jaar 

 

Mijn scouts-maaltijd: Chili con carne & spaghetti 

 

Mijn favoriete scouts liedje: Lorentia 

 

Mijn andere hobby’s buiten de scouts: Fitness, lopen & 
socializen 

 

Mijn huisdieren: Een hond, kippen, vissen, kikkers & 
eenden 

 



Welke superkracht zou je willen bezitten? Op meerdere plaatsen tegelijkertijd kunnen zijn 

 

Op deze schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: Op alle schijven, zolang er volk aanwezig is 
waarmee ik me kan amuseren 

 

Hoe ziet je ideale vrije dag eruit? Een gezellige dag met mijn vrienden met een drankje en wat 
snacks 

 

Mijn favoriete muziek genre: Commercieel 
 

Mijn: lievelingskleur: Rood, wit-fuchsia-zwart  
 

Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin? Deze levendige en energieke zangvogel is erg wendbaar. Hij 
vangt insecten in de lucht. De Spitsvogel is gezellig en hoegenaamd niet egoïstisch. Hij leeft zeer 

sociaal in grote groepen. Hij is hulpvaardig. De Spitsvogel is vrolijk, ondeugend en pakt problemen 
luchtig aan. Hij gaat zelden bij de pakken neerzitten. 

 

Dit staat nog op mijn bucketlist: Een wereldreis maken, bungeejumpen  
 

Mijn favoriete frituursnack: Een boulet 

 

Mijn levensmotto: Slapen doe je pas als je op pensioen bent 

 

Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom? 

Ik zou mezelf vergelijken met een aardbei. Het is een fruit dat vooral in de zomer voorkomt en 
lekker fris smaakt. Zomer is ook mijn favoriete seizoen en hoe harder de zon schijnt, hoe beter de 

aardbei eruit gaat zien en hoe gelukkiger ik ben. 



De Jong-Verkenner leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enno Mangelschots 

Bijnaam: / 

Totem: Leergierige Schaarbek 

Leeftijd: 21 

Verjaardag: 23/09/2021 

Studierichting/werk: Industriële wetenschappen 
Elektromechanica 

 
Dit spel vind ik het allerleukst: Alles met blaaspijpen 

 
Ik zit al zo lang bij de scouts: Sinds 1e jaar kapoen 

 
Mijn favoriete scouts-maaltijd: BBQ 

 
Mijn favoriete scouts liedje: Mieke appeltrut 

 
Mijn andere hobby’s buiten de scouts: Fitness, DJ 

 
Mijn huisdieren: 2 Katten (Billie en Bollie) 

 
Welke superkracht zou je willen bezitten? Vliegen 

 



Op de schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: De Formule – Jeugd Van tegenwoordig 

 
Mijn ideale vrije dag eruit: Productief en eindigen met een goed feestje 

 
Mijn favoriete muziek genre: Alle Flippin’ Double Blokdefok mixen 

 
Mijn lievelingskleur: Blauw 

 
Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin? Beste DJ van België 

 
Dit staat nog op ik bucketlist: Wereldreis 

 
Mijn favoriete frituursnack: Mexicano/ Bickyburger 

 
Mijn levensmotto: Hard gaan 

 
Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom? 

Passievrucht omdat ik voor alles passie heb behalve deze vraag 
 
 
 

 



Senne Vanderlinden 

Bijnaam: Ludo 

Totem: Goedaardige Fret 

Leeftijd: 20 

Verjaardag: 8 augustus 

Studierichting: Lerarenopleiding Engels/Geschiedenis 

 
dit spel vind ik het allerleukst: Waterpong met grote 
vaten 

 
ik zit al zo lang bij de scouts: Dit is mijn 15de jaar 

 
Mijn favoriete scouts-maaltijd: Chili con carne 

 
Mijn favoriete scouts liedje: Bingo 

 
Mijn andere hobby’s buiten de scouts: Mountainbike 

 
Mijn huisdieren: Geen 

 
Welke superkracht zou je willen bezitten? Vliegen 

 



Op deze schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: ‘First to go’ van Andromedik 

 
Mijn ideale vrije dag: Fietstochtje maken en achteraf een terrasje doen 

 
Mijn favoriete muziek genre: Drum and bass 

 
Wat is je lievelingskleur: Blauw 

 
Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin: ‘maatje kom leuten maken’ 

 
Dit staat nog op mijn bucketlist: De Mont Ventoux opfietsen. 

 
Mijn favoriete frituursnack: Twijfelaar 

 
Mijn levensmotto: Verstand op 0, friteuse op 180 

 
Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom? 

Passievrucht: normaal vanbuiten maar verrassend vanbinnen 
 

 

 



Jan Swerts 

Bijnaam: Jean/Jeanke/Aquaman 

Totem: Leergierige Castor 

Leeftijd: 20 

Verjaardag: 18 Mei 

Studierichting/werk: Industrieel ingenieur elektromechanica 

 

Dit spel vind ik het allerleukst: Nachtspel op kamp is echt 
geweldig 

 

Ik zit al zo lang bij de scouts: Nog niet lang genoeg! (van 
tweede jaar welp, dus 12 jaar) 

 

Mijn favoriete scouts-maaltijd: Friet-stoofvlees na 2-daagse 

 

Mijn favoriete scouts liedje: The music man of Die Elefanten 

 

Mijn andere hobby’s buiten de scouts: Niks, scouting über 
allen 

 

Mijn huisdieren: Ik heb een zus       

 



Welke superkracht zou je willen bezitten? Vliegen lijkt me super handig 

 

Op deze schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: Michael Schumacher Song (Michael 
Schumacher Song - YouTube) 

 

Mijn ideale vrije dag eruit: Om half 12 opstaan, dan om 1 uur op de scouts staan, ’s avonds gaan 
feesten met vrienden 

 

Mijn favoriete muziek genre: Ik hoor het meeste wel graag, maar Alestorm heeft echt dikke schijven 

 

Mijn lievelingskleur: Geel 
 

Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin? 

De Bever is een werkzaam, vooruitziend en voorzichtig knaagdier, deze goede zwemmer en duiker 
leeft in kolonies, hij verzet zich tegen dwang, de Bever is sociaal, maar eerder zwijgzaam en kent 

weinig vijanden, hij is ingenieus en heeft een enorme bouwlust, de Bever is trouw en blijft zijn hele 
leven bij zijn partner. (misschien mijn totem gewoon geplakt hier) 

 

Dit staat nog op mijn bucketlist: Nachtdril geven :D 

 

Mijn favoriete frituursnack: Berenhap 

 

Mijn levensmotto: 

Pluk de dag, vertrouw zo min mogelijk op morgen 
 

Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom? 

Een watermeloen: ziet er stevig uit, maar gaat vrij rap kapot als je er een bijl bijhaalt 

https://www.youtube.com/watch?v=SGZ0x1s1Xh8
https://www.youtube.com/watch?v=SGZ0x1s1Xh8


De Gidsenleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noah Jaspers 

Bijnaam: jappie 

Totem: enthousiaste steenbok 

Leeftijd: 20  
Verjaardag: 4 september 2001 

Studierichting/werk: kiné  
 
Dit spel vind ik het allerleukst: Ruiltocht 

 
Ik zit al zo lang bij de scouts: 14jaar ,dit is het 15e jaar 

 
Mijn scouts-maaltijd: Friet stoofvlees 

 
Mijn favoriete scouts liedje: Mieke appeltrut 

 
Mijn hobby’s buiten de scouts: Af en toe Fitness 

 
Mijn huisdieren: 1 hond en 1 kat 

 
welke superkracht zou je willen bezitten? Vliegen 

  
Op deze schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: Noodgeval 



 
Mijn ideale vrije dag eruit: Terraskes doen in het zonnnetje 

 
Mijn favoriete muziek genre: Drum and bass 

  
Mijn lievelingskleur: Groen bruin groen 

 
Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin? Een enthousiaste, positief ingestelde jongen. 

 
Dit staat nog op mijn bucketlist: Uit een vliegtuig springen 

 
Mijn favoriete frituursnack: Twijfelaar 

 
Mijn levensmotto: Geniet met volle teugen van elke dag want het kan je laatste zijn  

 
Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom? 

Kokosnoot: niet kapot te krijgen, maar als hij toch kapot is is em wel echt kapot zoals mijn vinger 
xd 

 
 
 

 



Marie Maet 
Naam: Marie 

Bijnaam: Mary 

Totem: Familiale Maki 

Leeftijd: 20 

Verjaardag: 19/03/2001 

Studierichting/werk: Graduaat Orthopedagogische 
begeleiding 

 
Dit spel vind ik het allerleukst: Teambuilding, één 
tegen allen, kiekeboe, dikke Bertha! Allemaal super tof! 

 
Ik zit al zo lang bij de scouts: Ik ben 11 jaar lid geweest 
en ben nu al 3 jaar leiding. Dus dit is mijn 14e 
scoutsjaar. 
 
Mijn favoriete scouts-maaltijd: Macaroni met kaas en 
hesp, kip curry met rijst.  
 
Mijn favoriete scouts liedje: Lorentia 

 

Mijn hobby’s buiten de scouts: Nog meer scouts!       



 
Mijn huisdieren: Ik heb een kat (Toby) en 2 kippen. 

 
Welke superkracht zou je willen bezitten? Op leuke momenten de tijd stoppen, zodat we langer 

kunnen genieten! 

 
Op deze schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: FRIDAY  

 
Mijn ideale vrije dag: Uitslapen, wandelen, serietje kijken en uit eten! 

 
Mijn favoriete muziek genre: Ik luister veel verschillende muziek. Maar toch nog het meeste naar 

pop. 
 

Wat is je lievelingskleur: Appelblauwzeegroen  
 

Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin: Ik ben er graag voor anderen.  
 

Dit staat nog op mijn bucketlist: scoutskamp aan zee        
 

Wat is je favoriete frituursnack: Vleeskroket  
 

Mijn levensmotto: I can and I will. Ik kan en ik zal! (ik geef niet snel op      ) 

 
Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom? 

Een appel, lekker en sappig! 



Fabian Lagaeysse 

Bijnaam: 

Totem: Goedhartige Kiang 

Leeftijd: 22 jaar 

Verjaardag: 14 Februari 
Studierichting/werk: Graduaat boekhouden 

 
Dit spel vind ik het allerleukst: Kolonisten van Catan 

 
Ik zit al zo lang bij de scouts: 16 jaar 

 
Mijn favoriete scouts-maaltijd: Witte pens met appelmoes 

 
Mijn favoriete scouts liedje:  Bingo 

 
Mijn andere hobby’s buiten de scouts: Rugby 

 
Mijn huisdieren: 1 kat 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Op deze schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: Amelie lens – Hypnotized (Joyhauser remix) 

 
Mijn ideale vrije dag: Zonder schoolwerk 

 
Mijn favoriete muziek genre: DnB 

 
Mijn lievelingskleur: Blauw 

 
Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin? Gezellig 

 
Dit staat nog op mijn bucketlist: Reizen naar het Himalaya gebergte 

 
mijn favoriete frituursnack: Viandel 

 
Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom? 

Een kokosnoot, hard vanbuiten zacht vanbinnen 

 

 

 



De groepsleiding 

Bram Cox & Marie Maet 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


