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10|10kamp 'THiLTon,
een kampeerweide
met gigantisch veel sterren

In juli en augustus kunnen kamperende
jeugdgroepen terecht bij 10|10kamp
'THiLTon’: twee besloten kampeerweides in Tielt-Winge waar maximum 200
personen kunnen slapen en spelen.
Belangrijke troef van de terreinen is
de ligging. Tielt-Winge ligt namelijk
in het Hageland, een licht golvend
landschap met heuvelruggen die
zich uitstrekken van west naar oost.
Een prachtig decor dat bij een heldere nacht verlicht wordt door de
maan en duizenden sterren. In
dit duizendsterrenverblijf word
10|10KAMP 'THILTON PRAKTISCH
je enthousiast ontvangen door
uitbaters Hans Versteden,
Adres: Beurtstraat 43, 3390 Tielt-Winge
Gerda Van Roelen en de kinTotale oppervlakte: 25 000 m²
deren. Een gezin met een
Capaciteit: 200
hart voor het jeugdwerk.
Openingsperiode: juli-augustus
Website: www.jeugdverblijven.be

18

HuisWerk | nummer 44

TOEVAL
Wie weides zegt, zegt boerderij. Maar het boeren
stopte in 2002, dan vertrokken de laatste varkens
naar het slachthuis. Het jeugdtoerisme kwam in
de plaats, al volgde dit niet onmiddellijk na de
stopzetting. “Het uitbouwen van de kampeerweides gebeurde eerder toevallig”, vertelt Hans. “Een
Chirogroep uit St-Lenaerts vroeg in 2007 of ze
hier in de zomer van 2008 konden kamperen. Een
vraag waarop ik inging. Waarom ook niet? Ik kom
uit de Chiro, net als Gerda die trouwens werkt voor
de Afdeling Jeugd. We weten dus dat een jeugdbeweging een fantastische leerschool is, iets dat
ondersteuning verdient”, is Hans overtuigd.
“Met de eerste groep was er een overwegend positieve ervaring waardoor de goesting om de kampeerweides verder uit te bouwen, groeide”, gaat
Hans verder. “We bedachten de naam 10|10kamp
'THiLTon en startten met de promotie op www.
jeugdverblijven.be.”

Wat is de betekenis van 10|10kamp 'THiLTon? “In de zoekresultaten
komen cijfers altijd bovenaan. Dat is handig. Bovendien is 10 in het
Engels ‘ten’, twee keer tien is TenTen, meteen een knipoog naar tien op
tien. In ‘THiLTon’ zit dan weer Tielt en een hotelnaam verwerkt.”

LEREN UIT ERVARING
“Sinds de eerste groep is er veel veranderd”, zegt Hans. “Eerst en
vooral werd geïnvesteerd in betere nutsvoorziening met afzonderlijke
meters. Zo is duidelijk wat de groepen precies verbruiken. Voor water
is er keuze tussen leidingwater en goedkoop putwater voor spelletjes.
Elektriciteit is voorzien op 230 en 400 volt, met verliesschakelaars voor
de veiligheid.”
“Putten graven laat ik niet meer toe”, is Hans duidelijk. “Het terrein wordt
te hobbelig wat het maaien bemoeilijkt of zelfs onmogelijk maakt. Ook
voor de volgende groep kan het vervelend zijn. Zo stond een keukentent
eens boven een gedempte hudo, met alle gevolgen vandien: vliegen en
opkomende bruine smurrie na een langdurige regenbui. Dit betekende
bijna het einde van hun kamp”, weet Hans. “Gelukkig hield het op met
regenen.”
Op www.jeugdverblijven.be staat te lezen dat voorzien wordt in nette
bovengrondse hudo's die regelmatig geledigd en schoongemaakt worden. Geen composttoiletten? “Nee, na elk toiletbezoek moet je dan een
beetje zaagsel in de put strooien. Jongeren kennen dat niet, dus dat
levert problemen op. Bovendien komt er in die toiletten veel terecht dat
helemaal niet composteert. Ik stel dat vast bij het schoonmaken van de
hudo’s.”
“Mijn hudo’s zijn tonnen die voorzien zijn van een toiletbril in plaats van
een schroefdeksel. In die tonnen doe ik vervolgens blauwe Biotex tegen
de geur en azijn tegen de vliegen. De inhoud van de tonnen strooi ik na
de kampen uit over de weides”

DRIE PIJNPUNTEN
“De grootste uitdaging vind ik de bestrijding van het afval”, is Hans
duidelijk. “In totaal beschikken de groepen over 40 vuilbakken die ze
mogen verspreiden over het terrein en toch blijft het een onophoudelijke strijd. Vooral het kleinste afval is vervelend”, weet Hans. “Ik heb
eens een groep gehad die speelde met plastieken confetti. Zuigen of
maaien had geen zin. De confetti plakte aan de grond. Zelfs na een
dag handenarbeid, was de confetti nog niet opgeruimd. Nu staat in het
contract dat ze niet met plastic confetti mogen spelen en volgend jaar
worden daar waterballonnetjes aan toegevoegd. Bovendien licht ik de
groepen in dat ik drie uur gratis opruim en daarna een forfait aanreken.
Een afspraak die vooraf nooit voor problemen zorgt, tot de laatste dag.
Dan speelt de vermoeidheid en is men al snel tevreden. Resultaat: er
blijft geen groot afval achter maar wel ontelbare prulletjes, met uren
handenarbeid als gevolg. Vraag ik dan een forfait, dan word ik aanzien
als profiteur.”

“Een tweede pijnpunt is geluidsoverlast. Ik hecht veel belang aan goede
relaties met de buren, maar versterkers vertroebelen die snel. Daarom
vraag ik de buren snel te reageren. Dan kan ik de groep meteen aanspreken en blijft de frustratie beperkt. Een mooi voorbeeld is dat van
KSA Elst uit Brakel die hier nu verblijft. Sinds de buren hebben gebeld,
hoorde ik nauwelijks nog muziek.”
“De vervuilde as in de kampvuurkring was een derde pijnpunt, maar is
intussen ‘opgelost’ door vuurschalen”, merkt Hans op. “Ik kan de assen
nu gemakkelijk opscheppen en afvoeren, maar een echte oplossing is
het natuurlijk niet, want ik zie de groepen liever geen plastic afval en
geverfd of gedrenkt hout stoken, ook niet in vuurschalen. De secretariaten van de jeugdbewegingen moeten daarom aan een mentaliteitsverandering werken. Hout verbranden is immers een grote bron van
fijn stof. Ook kleine (en schone) kampvuren kunnen best gezellig zijn.”

SPEELMOGELIJKHEDEN
“Zwemmen kan in de Halve Maan in Diest. Dit ligt hier ongeveer 10 kilometer vandaan en is gemakkelijk te bereiken met de bus. Toch duiken
groepen al snel in de natuurlijke vijver hier niet zo ver vandaan”, weet
Hans. “Een verboden praktijk waaraan ik als uitbater weinig kan doen.
Ik heb en wens ook geen politionele bevoegdheid.”
Is zwemmen in vijvers niet gevaarlijk? “Ja en neen. Mijn kinderen gingen
daar ook vaak zwemmen. Het water is troebel, maar komt slechts tot
buikhoogte. De leiding moet z’n verantwoordelijkheid nemen.”
Brengen groepen soms hun eigen zwembad mee? “Ja, kijk maar. KSA
Elst heeft een eigen zwemcontainer mee en had die graag gevuld met
18 kubieke meter water. Omdat het putwater hiervoor ontoereikend
is, heb ik hen gewezen op de prijs van het leidingwater en dat het
gezuiverd drinkwater is. Met succes. De container werd niet gevuld.”
(nvdr. de groep vond het ook verspilling en trekt voor een zwempartij
naar de vijver)
“Andere troeven zijn de Hagelandse vallei met daarin het kasteel van
Horst op 8 kilometer en het Walenbos op zo’n 3 kilometer”, vertelt
Hans enthousiast. “Bijzonder aan het kasteel van Horst is dat het de
thuishaven is van de stripfiguur De Rode Ridder van Willy Vandersteen.
Groepen die hun kamp inkleden in een verhaal, krijgen hier dus een
mooi decor cadeau.”
Voor de groepen die het minder ver willen zoeken, verwijst Hans
door naar de vallei van de Tieltse Motte. In de zomer is daar een leuk
speelbos.

BEZETTING
Wat is de bezetting van een kampeerterrein? “Deze zomer bivakkeren hier vier groepen”, antwoordt Hans, “maar dit is eerder weinig. Normaal verblijven er zeven tot acht groepen.” De reden? “Een
slechte indeling van mijn kalender”, is Hans eerlijk. “Ik heb een
groep geboekt van 10 tot 24 juli, waardoor ervoor en erna minder
dan twee weken overbleven. Groepen verblijven meestal 14 dagen,
opgesplitst in een voorkamp en een kamp. Dat paste er dus niet
meer tussen.”
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