Geachte Tribute
Geachte ouders
Bij deze willen we jullie meedelen dat jullie zich gelukkig mogen prijzen! Jullie zijn namelijk geselecteerd
om mee te doen aan ‘The Hunger Games 2018’. De Hunger games worden naar jaarlijkse gewoonte
georganiseerd om de glorieuze overwinning van het Capitool op de rebellen van District 13 te herdenken.
Om een kans te maken om de Hunger games van 2018 te winnen, kunnen jullie zich inschrijven voor het
trainingskamp. Dit zal doorgaan op de scoutsterreinen van Scouts en Gidsen Vlaanderen Brigands - De
Kleine Prins. Op 6 november om 16u (onmiddellijk na school) start het trainingskamp definitief. Op 11
november om 13u zal jullie training compleet zijn en vanaf dan is er niets wat wij nog voor jullie kunnen
doen.
Elke tribute dient het uurrooster in bijlage in te vullen zodat wij kunnen kijken voor een gepersonaliseerde
training. We vragen ook om te vermelden als de tribute grote toetsen of taken heeft tijdens de
trainingsweek. Zo kunnen we ook het mentale niveau van de tributen ten volle trainen.
Normaal gezien is er steeds één van de mentoren of de foeriers vanaf 16u op het terrein aanwezig. Zien
we aan de hand van de uurroosters dat er een tribute vroeger op het terrein aanwezig is, dan zorgen we
ervoor dat er zeker één iemand van de leiding of foeriers ook aanwezig is. Lukt dit niet, dan zoeken wij
samen met jullie een oplossing (opvang op school, even naar huis gaan voor een beperkte duur, …).
Het trainingskamp houdt in dat de tributen na school naar het terrein komen, daar dan eten, slapen,
studeren, enzovoort. Alles wat ze dus normaal gezien thuis doen maar dan op onze terreinen, zodat we
hun vorderingen van op de voet kunnen volgen.

Hoe zullen de dagen zijn ingedeeld?
Aan de basis van elke goede training ligt: regelmaat. Elke dag zal er daarom ook ongeveer hetzelfde uitzien:


’s Ochtends staan we allemaal samen op. Indien dus de eerste tribute om 6u moet opstaan om op tijd
op school te zijn, dan staat iedereen samen met hem/haar op om 6u. Na het opstaan, ontbijten we
allemaal samen en maken we eventueel een lunchpakket klaar om mee te nemen naar school. Drinken
en fruit zijn heel belangrijk voor een goede training. Deze kan je dan ook elke dag meenemen. Iedereen
vertrekt dan naar school. Aangezien discipline strikt noodzakelijk is om een kans te maken de Hunger
games te winnen, houden wij goed in de gaten wanneer iedereen naar school moet vertrekken. Te
laat komen kan ook deze week NIET.









Na school komt elke tribute ONMIDDELLIJK naar de scouts (aan de hand van de uurroosters weten we
wanneer de tribute op de scouts aanwezig zal zijn). Daar staat er een lekker vieruurtje te wachten. Na
al dat gesmikkel is het tijd om te studeren. Wij (de leiding) houden de tributen goed in de gaten, dus
agenda’s worden door ons gecontroleerd. Iedereen gelijk voor de wet: leiding en foeriers ontsnappen
hier ook niet aan!
Rond 19u is het dan tijd om samen een overheerlijke warme maaltijd te eten. Aangezien je tijdens de
Hunger games op mekaar zal moeten vertrouwen, is het de bedoeling dat iedereen dan aanwezig is
zodat we samen kunnen eten (hobby’s zijn natuurlijk een uitzondering).
Na het eten studeert wie nog moet studeren verder, de overige tributen doen de afwas of ontspannen
in een aparte ruimte. Laten we duidelijk zijn: in de studeerkamer wordt er gestudeerd en niet
gebabbeld, dat doe je in de aparte ruimte.
’s Avonds organiseren we nog een kleine activiteit van ongeveer een uurtje. Aangezien je lichaam veel
rust nodig heeft om te herstellen van de zware trainingen ronden we om 22u15 de dag af en wordt
het slaapritueel ingeleid. Zo is iedereen zeker terug fit voor de dag erna.
Voor de woensdagmiddag voorzien wij naast een avondspel ook een iets groter middagspel.
De vrijdagavond is er een plechtige viering voor de winnaars van vorig jaar. Dit wordt georganiseerd
door de tributen zelf. Er zal dan ook de gelegenheid zijn om iets te drinken, breng dus best een beetje
extra zakgeld mee. (Lees: De 3e jaars givers organiseren een afscheidsfeestje voor de leden en leiding
die overgegaan zijn.)

Wat heb je allemaal nodig om volledig klaar te zijn voor de Hunger Games 2018?
Het is de bedoeling dat de tributen het trainingskamp niet verlaten, daarom vragen we om een uitgebreide
bagage mee te brengen. Deze mag worden afgezet op het terrein zondag 5 november tussen 18u en 19u.








De tributen brengen kleren (truien, broeken, pyjama, ondergoed, T-shirts, schoenen, …), slaapgerief
(matje, kussen, slaapzak), toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, handdoek, washandje, kam/borstel,
shampoo, zeep(!),…), … mee. Aangeraden is om kleren mee te brengen om mee naar school te gaan
en kleren om op de scouts te vertoeven (gemakkelijke kleren die vuil mogen worden).
Kledij om de arena te betreden.
Kledij voor afscheidsfeestje (jullie worden hierover nog ingelicht door de derdejaars!)
Schoolboeken kunnen in de midweek natuurlijk ook niet ontbreken. Het gemakkelijkste is deze
allemaal in een box te steken. Stop zeker je schoolboeken die je maandag nodig hebt in je
boekentas/rugzak!!!
Zoals daarnet al gezegd is, is nachtrust heel belangrijk. Een beetje meer luxe op midweek zoals vb. een
goed matje (luchtmatras), een goed kussen kan geen kwaad.
Als er tributen zijn die door een vorig gevecht al wonden hebben opgelopen waarvoor zij medicijnen
moet nemen, vergeet die dan zeker niet! Turnspullen voor de lessen LO vergeet je best ook niet.

Op zondag 5 november geven de tributen hun uurrooster af aan hun mentoren. Gelieve ook €50 mee te
brengen bij het afzetten van de bagage.
De trainingen zijn voor alle tributen, zowel givers als jin. Ook zullen er foeriers aanwezig zijn op het terrein.
Normaal gezien verlaat de tributen in de week de scouts niet, er wordt dus niet naar huis gegaan (tenzij er
anders is afgesproken). Er wordt warm water voorzien dus er wordt ook niet naar huis gegaan om te
douchen. De bedoeling van deze week is dat de tributen zoveel mogelijk samen zijn. Omdat we zoveel
mogelijk samen willen zijn, vragen we om alle gekende computertaken op voorhand te maken.

We benadrukken nogmaals dat er na school of andere activiteiten ONMIDDELLIJK naar de scouts
teruggekeerd moet worden. Tenzij de leiding uitdrukkelijk op de hoogte is gebracht van afwijkingen en
hiervoor dan ook de toestemming heeft gegeven.
Goede regels, goede vrienden: tributen die zich niet aan de regels kunnen houden worden direct
geëlimineerd van het trainingskamp. Hun ouders worden hiervan uiteraard op de hoogte gebracht.
We hopen dat iedereen aanwezig kan zijn op deze trainingsweek zodat we er een schitterende week
van kunnen maken. Wie niet aanwezig kan zijn, is natuurlijk steeds welkom ’s avonds en op
woensdagmiddag. Geef ons dan op voorhand een seintje.
MAY THE ODDS BE EVER IN YOUR FAVOUR!
Mentoren van de givers:

Ruben Van De Walle

Seppe Heyneman

ruben.vandewalle@hotmail.com

seppeheyneman@hotmail.com

0478/53.22.82

0471/73.75.03

Victor Van hulle
vanhulle.victor@gmail.com
0477/05.79.86

Mentoren van de jin:

Elvine Miala

Camille Steyt

elvinemiala@gmail.com

camille.steyt@telenet.be

0492/99.62.27

0488/24.41.41

