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Beste Brigands 
Sint-Joris-Weert,
Beste ouders,

wegens COVID-19 kunnen onze vergaderingen voorlopig niet meer doorgaan aan de lokalen.
Om toch nog een scoutse zondag te beleven, heeft de leidingsploeg gezocht naar een alternatief. 
Bij deze presenteren wij u onze digitale zondag. Een klein boekje voor al de takken met raadsels, spelen en daarnaast een 
video om onze scouting skills te onderhouden.

We wensen jullie veel plezier!

De leidingsploeg

Inhoud
3de editie

12 april 2020
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Givers vlaggenroof

De 2e jaar givers van destijds Jeroen, Alexander, Boris, Olivier en Niels moesten tijdens het kamp 
een vlag gaan stelen op een ander kampterrein. Diep in de nacht werden ze afgezet door hun leider 
bij een door hem uitgekozen kampterrein. De givers zijn dan alle 5 op het kampterrein geslopen 
tot ze de vlaggenmast in het zicht hadden. Boris en Jeroen besloten om tot aan de vlaggenmast te 
wandelen (wandelen is nooit een goed plan als je een vlag wilt stelen). Boris ging voorop en lang-
zaamaan kwamen ze dichter bij hun doel. Boris was heel oplettend en had een touw opgemerkt 
dat rond de vlaggenmast was gespannen. Hij sprong over het touw en stond toen onder de vlag. 
Jeroen daarentegen was minder oplettend en wandelde tegen het gespannen touw aan. Dat touw 
was verbonden met een soort van alarm bij de kampvuurkring van die scouts. Enkele seconden la-
ter stonden er autolichten op hun gericht en werd er een achtervolging ingezet. Zonder nadenken 
zijn ze alle 5 van het terrein af gesprint.  Op dat moment was het ieder voor zich. Boris en Alexan-
der hebben zich in het hoge gras langs de kant van de weg verstopt, Olivier in een hoop netels en  
Niels en Jeroen verstopten zich achter een paar rotsen. De scouts van wie ze de vlag probeerden te 
stelen heeft nog lang zitten zoeken maar uiteindelijk niemand kunnen vinden. Na een uur verstopt 
te zitten besloten de givers dat het veilig was en zijn ze teruggekeerd naar hun eigen kampterrein.  
Vol trots vertelden ze het verhaal aan hun leider, die was echter teleurgesteld omdat ze geen vlag 
hadden gestolen. Als straf kregen de givers de volgende dag hun Chocomousse dessert niet.

Echt gebeurd? Omcirkel het juiste antwoord:  WAAR   NIET WAAR
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Vlottentocht foutgelopen

Vlottentoch een van de leukste, spannenste en vooral natste activiteiten op de scouts. Op een win-
derige dag in de lente van 2017 vertrokken de toenmalige givers (Thomas, Gert, Eli, Flor, Wiebe, 
Joshua en thibaud) op een avontuur op de dijle. Nadat hun leiding het materiaal en de leden naar 
het startpunt in Pecrot hadden gevoerd begon de opbouw, alles liep van een leien dakje, de givers 
hadden als snel een redelijk dijlewaardig schip in elkaar gesjort met sjorbalken en 4 lege tonnen. 
De givers zouden 2 en een half uur varen van Pecrot tot Sint-Joris-Weert met een tussenstop in 
Sint-Agahta-Rode. Het vlot ging zonder al te veel problemen te water en de eerste rivierkronkels 
door het wijdelandschap liepen gesmeerd. Het landshap was prachtig (voor Pecrot  dan toch) en 
de Dijle was perfect bevaarbaar. Iedreen genoot van het rustige varen en de frisse bries. De givers 
kwamen dan ook perfect op schema aan in Sint-Agatha-Rode. 

Na de tussenstop veranderde dit rustige wijdelandscap al snel in een bos, dit had als gevolg dat 
het vaarwater van de givers niet zo kristalhelder meer was. Al snel kwamen ze een omgevallen 
boom tegen. Ze lagen vast tegen het omgevallen stuk hout maar na velen tactische manoevers, 
valpartijen en slokjes bedenkelijk dijlewater sloegen ze er in om hun schip zonder zichtbare schade 
over de boom te heffen, het gevoel van vreugde werd als snel vervangen door een gevoel van 
ansgt aangezien de matrozen wisten dat dit niet de laaste uitdaging van de dag ging zijn. Na telk-
ens weer opnieuw vast te lopen door drijfhout, kleine bomen en ondiep water doemde voor het 
vaartuig opnieuw een omgevallen boom op. Deze boom was veel dikker dan alle anderen en ze 
wisten dan ook dat de tocht verderzetten geen sinecure zou zijn, zeker omdat de tonnen waardoor 
het schip dreef uiteraard al enkele liters water hadden binnen gelaten. Ondanks dat het vlot al wat 
drijfkracht was verloren en dat het al wat kilo’s meer woog gaven de givers niet op. Ze stapten alle-
maal van de boot en gingen op de grote boom staan om de situatie eens goed te bekijken. 

Na enkele minuten beraadslagen hadden ze een plan. Ze besloten om de boot er in 2 keer over te 
krijgen. Eerst de voorkant op de boom krijgen en daarna de rest van het schip er mee overkiepen. 
Stap 1 liep redelijk vlot (see what I did there), de boot stond nu met de voorkant op de boom. Stap 
2 was veel moeilijker aangezien het veel te gevaarlijk was om de boot op te vangen aan de andere 
kant moesten ze het schip er gewoon over kantelen en hopen voor het beste. Ze heffen zo hard als 
ze kunnen en het lijkt te lukken! Het vlot kanteld als een grote wip over de boom en valt met zijn 
voorkant terug in het water. 

Maar dan ging het fout de tonnen die de boot vooraan drijvende moesten houden hadden zodanig 
veel water opgezogen dat ze te zwaar waren en door de zware klap en het gewicht van de boot 
kwam de voorkant van het vlot vast te zitten in het ondiepe water. Het vlot zat nu met de voorkant 
vast in de natte riviergrond terwijl de achterkant van de boot nog op de ongevallen boom stond. 
Voor de givers zat er nu maar een ding op. Ze moesten de boot ondersteboven kantelen aangezien 
de voorkant stevig vast zat. Ze gingen met zo veel mogelijk op de boom staan en probeerden de 
achterkant van het schip vooruit te duwen zodat de het hele schip zou omkatelen. Het ship kan-
telde! En viel plat op het water, door de slag kwam er een ton die vanachter aan het schip zat los. 
Het schip lag stil maar die ene losgekomen ton dreef snel stroomafwaarts. De givers waren te traag 
om te reageren en moesten aanzien hoe de ton snel wegdreef zonder . Het schip misste nu 1 van 
zijn 4 tonnen en lag omgekeert op het water. Nadat ze het omgekeerd liggende vlot in de maten 
van het mogelijke hadden gerepareerd moesten ze het schip nog trachten om te kantelen. Dit was 
niet zo moeilijk dankzij het ondiepe water. Omdat het schip achteraan veel minder drijfkracht had 
moesten de givers zo veel mogelijk vanvoor op de boot gaan zitten. Om het nog erger te maken 
bleek dit de laatse grote opdracht te zijn aangezien de Dijle hierna veel rustiger was. 

De givers kwamen aan hun eindpunt, de brug over de Dijle bij de Neerijsebaan. Het was onder-
tussen al half 6 tegen dat de givers terug waren aangekomen op de scouts. Hun leiding was alles 
behalve blij met het verlies van die ton. De volgende zondag luidde de activiteit van de givers dan 
ook: TON ZOEKEN IN DE DIJLE!. Een avontuur dat perfect illustreerd wat voor een gek avontuur 
vlottentocht is.
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De witte schicht van Weert

Vlaggenroof, één van de meest gewortelde tradities van de Brigands van weert, het is de sport 
van het stelen van andermans vlaggen op kamp. Misschien lijkt dat allemaal niet zo koosjer, maar 
we kunnen onze identiteit moeilijk voorbij. ‘Brigands’ betekenen nu eenmaal letterlijk struikrovers, 
gelukkig oefenen we deze discipline enkel uit onder vriendschappelijke omstandigheden met na-
burige scouten. Al vele echte heldenverhalen kwamen hieruit voort, maar één van de meest me-
morabele brengt ons helemaal terug naar één van verste uithoeken van België. Vijf jaar geleden 
ergens op een veldje in de buurt van Sankt-Vith, midden in de Belgische oost-kantons, ontstond 
de legende van de witte schicht van weert die ik jullie nu ga vertellen.

Al enkele dagen waren we aanwezig op kamp, we hadden alles al in gereedheid gebracht 
voor de komst van onze leden en terwijl de meeste leiding wat lagen te genieten in het avondzon-
netje was Pj druk in de weer in de foerage om ons te verwennen met zijn lekkere kookkunsten en 
Gette die legde de laatste hand aan onze vlaggenmast. Een waar meesterwerk was dat die vlag-
genmast, onze materiaal-man Gert-Jan had al zijn kennis en kunde gebundeld tot het vervaardigen 
van een zwevend exemplaar! Met veel trots zagen wij hoe onze draak in de wind kon wapperen, 
vastgemaakt aan een paal die volledig op koorden balanceerde. Alles zat helemaal snor daar op 
dat kleine veldje van ons, tot dat er plots zomaar uit het niets en zonder enig lak een drie-tel 
mannen ons terrein opliepen en recht op onze vlaggenmast afstevenden. Toen ze daar aankwamen 
had ondertussen heel de leidingsploeg zich op een klein afstaande rond het groepje verzamelt. 
Niemand zei iets, we stonden dan ook allemaal met grote verbijstering te kijken hoe die gasten 
onze vlaggenmast leken te bestuderen. We konden direct uitmaken dat het scouten waren, van 
de soort met hun hemd in de broek, maar ze droegen echter geen uniform van scouts en gidsen 
Vlaanderen! Het bleef stil tot één van de drie iets mompelde waarop het hele groepje uitbundig in 
lachen uitbarstte, daarop had leider Arnaut genoeg van dit merkwaardig schouwspel en riep geïr-
riteerd: “Zeg, wat is dat hier allemaal!” terwijl hij op het groepje afstapte. We zagen hoe Arnaut een 
paar stevige woorden uitwisseleden met de vreemde scouten, maar konden helaas niets verstaan. 
“DAS GETH NICHT GEBEUREN”! Schreeuwde Arnaut kwaad en van het verschieten deinsden 
de meesten van ons een stapje naar achter. Maar gelukkig leek Arnaut zijn intimiderende stem 
voldoende om de mannen weg te jagen en verlieten ze het kampterrein. Snel liep de hele meute 
leiding op Arnaut af, de wie, wat, waarom vragen vlogen hem de oren om. Wanneer iedereen 
gestopt was met als een bende kleuters door elkaar te roepen kregen we de antwoorden op onze 
vragen: de jongens kwamen van een duits-talige scouts een paar weides verder en ze kwamen ons 
terrein verkennen en dreigden ermee dat ze al onze vlaggen gingen stelen. Bovendien lachten ze 
Gette’s meesterwerk gewoonweg uit; het ging kinderspel zijn om de vlag daaruit te halen. “Oh jo 
je” kermde leider Ranno, waarop Arno Beckers, onze groepsleider, onmiddellijk opperde dat we 
die van hun gewoon moeten stelen, diezelfde nacht nog.

Zogezegd zo gedaan, na een uurtje aan het kampvuur tactieken bespreken waren het Pj, 
Bram en Ranno die zich vrijwillig stelde voor deze missie in de vroege uurtjes. Samen zetten het 
trio zich, volledig in het zwart gekleed met lange mouwen en pijpen, in het diepste van de nacht 
op naar het rivale kampterrein. Maar er was nog één detail, de Duitstalige jongens hadden lig-
gen opscheppen dat hun vlaggenmast wel 20 meter hoog zou zijn! Als dit waar was zouden onze 
helden wel eens voor een grotere uitdaging dan verwacht komen te staan. Aangekomen op het 
terrein moesten ze even halthouden van ontsteltenis, die scouts… Het leek wel een fabriek. In 
dambordpatroon zagen ze allemaal verschillende tak kampjes met hier en daar nog een smeulend 
houtvuurtje. Gelukkig leek iedereen te slapen, het was muisstil en ze moesten koste wat kost dat 
ook zo zien te houden. Het was even zoeken naar de vlaggenmast, je zou denken van niet, maar 
de hoeveelheid constructies van deze gigantische scouts verboden aan het oog. Gelukkig heeft 
onze sluipexpert Pj een werkelijk arendsoog; tegen de donkere bosrand kon hij nog net een dun 
paaltje in de grond onderscheiden, helemaal aan de andere kant van de wei. Hun ogen moesten 
even wennen maar toen ze het zagen stolden hun bloed. 
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Die paal, met wat in verhouding van boven nog maar een mini vlagje was, telde wel me-
ters! Maar ze waren al te ver gekomen om nog terug te keren en Brigands zijn geen opgevers, 
dus begonnen ze aan de grote oversteek. Terwijl ze met muizenpasjes de reuzemast naderden, 
hoorden ze het gekraakt van de veldbedjes in de rondom gelegen tenten. Pj was al een heel eind 
gevorderd toen er plots een pijnkreet scheurde door het heel kamp! In een hartslag bleven Pj en 
Bram stokstijf staan, de oorsprong van het geluid was Ranno: “Oh jo manne, ik zit vast in de prik-
keldraad” probeerde hij te fluisteren. Pj en Bram konden het wel uitschreeuwen van de ergernis 
maar besloten zonder een woord te zeggen Ranno te laten zitten en verder te gaan. Het was een 
wonder maar niemand bleek te ontwaken van de kreet. Aangekomen bij die paal begonnen Bram 
zijn knieën te knikken bij het aanschouwen van de hoogte van dat ding, enkel Pj was nog zonder 
vrees. Hij twijfelde geen seconde, hij klapte zijn opinel open, stak deze tussen zijn tanden en begon 
als een aapje de paal te beklimmen. Maar halverwege verloor hij plots zijn grip en zakte helemaal 
terug naar de basis van de paal! Je kon zeggen wat je wil over die Duitstalige scouten maar ver-
nuftig waren ze wel, ze hadden het bovenste deel van hun paal namelijk ingesmeerd met bruine 
zeep! Iedereen op de scouts weet wat voor glibberig boeltje dat wel niet is, gelukkig volharde Pj! 
In zijn tweede poging klamde hij zich nog harder vast, aan elk kleinste oneffenheid trok en duwde 
hij zichzelf naar boven. Eenmaal daar sneed hij de knopen van de vlag door en liet hij zich met flair 
opnieuw van de paal zakken. Bram stond met zijn mondvol tanden te gapen naar de acrobatische 
kunsten van Pj, waardoor hij even vergat dat Ranno nog steeds in de prikkeldraad zat. Gelukkig liet 
deze nogmaals eens van zich horen. “Hé hebt ge die vlag nu al gejat?” Ranno deed nogmaals zijn 
best om te fluisteren. “Kom mij is losmaken je!”. Gelukkig was Bram juist op tijd bij zijn positieve 
om naar Ranno te spurten om hem de mond te snoeren voor hij heel het kamp had gewekt. Nadat 
ze hem konden bevrijden geraakte het team vlot terug thuis; de missie was een succes! Dezelfde 
nacht nog hadden we de vlag gepikt van die bende dikke nekjes! We moeten er niet om liegen; 
dat voelde goed!

Echter is dit nog niet waar de legende van de witte schicht de oorsprong vond… Eigenlijk is 
er niet zoveel geweten over dit mythische personage, het was pas ongeveer een weekje later toen 
we er voor het eerst van hoorde. In de tussentijd wapperde de vlag van de buren al een heel kamp 
lang naast de onze. Onze rivalen hadden dan ook al enkele gefaalde pogingen op zitten om hun 
vlag terug te vorderen. Het was dan ook dankzij Sander, die in feite op koffie overleefde en geen 
nood had aan slaap, die het op zichzelf nam om elke nacht tot vroeg in de ochtend onze vlag te 
bewaken. Dat immers tot die bewuste nacht… De nacht dat de witte schicht zich manifesteerde! 
Onze vijanden lagen zowat continu op de loer, wachtend tot het juist moment. We mochten dus 
geen steek laten vallen of we waren onze vlaggen kwijt, maar helaas gebeurde dat toch; Sander 
viel in slaap en daarmee sliep heel ons kamp… Wat er toen juist gebeurde kon niemand van ons 
na vertellen, alles wat we weten over de witte schicht kennen we namelijk uit twee bronnen, die ik 
u nu ga omschrijven.

De ochtend na die bewust nacht zagen we ons geliefde triootje Duitstalige scouten weer 
aanwandelen, maar aan hun loopje dit keer zagen we duidelijk dat ze hun arrogantie hadden thuis-
gelaten en toen we zagen wat ze met zich mee hadden wisten we direct hoe laat het was… De 
Duitstalig jongens kwamen hun gewonnen geven en hadden een bak bier mee om te ruilen tegen 
hun vlag. Ze waren heel nederig dit keer en dat vonden wij maar vreemd, dus vroegen we waar die 
plotselinge ommezwaai vandaan kwam. Eigenlijk veel uitleg konden ze niet geven, met schrik in 
hun ogen vertelde ze over een “weißer blitz” die hun met een verbazingwekkende snelheid tegen 
de grond had gesmakt zodra ze de vlaggen vasthadden. Helemaal van slag hadden ze het meteen 
op de lopen gezet en niet meer achteromgekeken, de vlaggen hadden ze achtergelaten. Nochtans 
hingen die vlaggen nog steeds hoog in hun vaandel die ochtend. De leiding snapte er helemaal 
niets van en het werd nu ook duidelijk dat die jongens niet echt op hun gemak meer waren. Dus 
met een vriendelijke hand druk en een bedanking voor de prettige vlaggenroof besloten we dan 
maar de competitie en overhandigde de vlaggen. Die avond aan het kampvuur werd er een spoed 
varia gehouden omwille van al die gekheden. Maar wie nu die mysterieuze witte schicht was die 
ons had geholpen wist niemand… Een beetje teleurgesteld maar vooral dankbaar kropen we dan 
ook onze tent in die avond, maar nooit voelde we ons zo veilig als toen. Wetende dat we nu een 
soort beschermengel hadden, sliepen we met een gerust hart, zelfs Sander.
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Wanneer het kamp zijn einde liep en de jaarwerking zich opnieuw hervatten hoorden of zagen we 
niets meer van onze legendarische witte schicht, we vergaten hem echter niet. Aan de bewaker van 
onze vlaggen werden in onze lokalen dan ook verschillende oden in de vorm van tekstjes, gedicht-
jes en tekeningen gewijd. Maar spijtig genoeg bleef zijn identiteit geheim…

Lang moesten we daar dan ook genoegen mee nemen. Maar zoals vermeld vonden we re-
centelijk gelukkig nog een tweede bron en wat voor één! Niet zo lang geleden toen we ons mate-
riaal kot aan het uitmesten waren zagen we plots een iets geschreven staan op één van onze P-ma-
gazines en zo bleek was dat niet een getuigenis zeker. Jawel, een getuigenis van de witte schicht 
zelf! Het tekstje beslaat de gebeurtenissen van die avond zelf tot in detail, waardoor we nu exact 
weten wat er gebeurde. Jammer genoeg zonder enig signatuur… Dus zonder verder ophoudt is 
dit wat de witte schicht schreef, misschien kunnen jullie hieruit wel afleiden wat de ware identiteit 
van deze held is. 

Iedereen was weer eens laat in zijn bedde gekropen, net zoals ikzelf. Plots werd ik wakker 
omdat ik in de verte precies stemmen hoorde en het één en ander hoor bougeren. Op dit moment 
was de zon net begonnen met haar eerste licht over de velden en de bossen te verdelen maar het 
was nog donker genoeg om ongezien het terrein op te tsjakken. Ik wachtte enkele seconden om te 
zien of ik de stemmen herkende, maar ik hoor enkel gefluister. Een van deze gasten heette Hanz en 
het doet vermoeden dat we hier met een bende Duitsers te maken hebben. Dus trek ik de zijwand 
van de tent omhoog om de situatie gade te slaan en ik zie een stuk of 5 gasten rond de vlaggen-
mast vertoeven. Eén ket is naar boven geklommen om de koorden los te maken. Ik keek rond maar 
de medeleiding is nog aan het slapen. Wat mij er toe aanzette om naar buiten te stormen weet ik 
niet. Dit is tegenstrijdig met mijn voortotem. Maar de vlag is uiteraard een heilig symbool binnen 
de orde van de scoutsen, net zoals kleurpotloden en kralenkettingen dat zijn bij de chiro. Ik vlieg op 
die manne aan de vlaggenmast af en roep luid in hun richting. De vlag was nog steeds bevestigd 
aan de paal, al hadden ze de tijd niet gekregen om hem helemaal los te sjorren. Er klint een stem: 
«Hanz, wir müssen uns aus die füße machen! Da ist ein weißer Blitz!» Alle man snelde weg richting 
de uitgang van het terrein, met als laatste Hanz die omhoog was geklommen en de vlag nog in zijn 
vettige pollen vastgeklampt had. Ik ren zo hard als ik kan en weet net voor de uitgang diene keirel 
te tackelen. Hij laat de vlag los terwijl we allebei op de grond keilen. Zonder vlag liep Hanz de weg 
op en keek niet meer terug. Het enige wat ik hem nog hoorde naroepen was «Scheiße!» Ikzelf zie 
een eindje verder de paal in het gras liggen. Het vlaggensken ligt er betreurd en weerloos bij. Een 
reliek van de scouts brigands dat al sinds jaar en dag hoog boven de velden onze aanwezigheid 
verraadt. Een reliek dat ik met bloed, zweet maar zonder tranen heb kunnen verdedigen. Ik neem 
de vlag mee naar de tent en ‘k ga verder maffe.

Mijn relaas komt bijna tot zijn einde. In de late voormiddag komen de vlaggenverduisteraars 
opnieuw op het kampterrein om een klapke met de toenmalige hoofdleider te doen. Ze willen 
weten wie die kolos was die eerder op de dag op hen was afgestormd. Die «Weißer Blitz», klonk 
het bij hun. Waarop de hoofdleider verward aan zijn hoofd krapte, hij wist immer nog niet wat er 
zich die nacht had afgespeeld. Op dat moment besloot ik dan ook om mijn identiteit geheim te 
houden, gewoon voor de leut.

Echt gebeurd? Omcirkel het juiste antwoord:  WAAR   NIET WAAR
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