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Voorwoord 
Dag KLJ’ers 

Met heel veel plezier nodigen wij jullie allemaal uit voor Fighting Well 57 te Maaseik! 

Vlezenbeek wordt geteisterd door een heuse strijd tussen twee volledig uiteenliggende 

organisaties… Langs de ene kant is er de Vlezenbeekse maffia, een bende die heel wat macht 

heeft in Vlezenbeek en zeker niet met zich laat sollen. Ze worden gevreesd door iedereen die 

in de weg van hun plannen komt te staan! Maar eenmaal je een deel uitmaakt van deze 

groep, sluiten ze je in de armen als een echte familie en beschermen ze je koste wat kost! 

Aan de andere kant staat de stoere MI602, de organisatie die orde en veiligheid wil creëren 

in en rond Vlezenbeek! Hiervoor zullen ze eerst en vooral moeten afrekenen met de maffia 

die al jaren het eigenlijke bewind voert in de streek. Ze worden geprezen om hun kalme en 

doordachte aanpak waarmee ze proberen de tegenstand te snel af te zijn! 

Deze zomer zullen beide organisaties proberen nieuwe aanhangers te overtuigen van wat 

het beste is voor Vlezenbeek en in te lijven tijdens het kamp van KLJ Vlezenbeek Jongens. 

Luister dus zeer goed nar beide organisaties en volg je hart! 

 

Deze zomer gaat ons 57ste jaarlijks kamp, Fighting well, door van 21 tot 31 juli in Maaseik. 

Hierbij nodigen we jullie uit om mee te komen genieten van 10 dagen vol sport, spel, 

ontspanning en vooral plezier! In dit boekje vindt je alle informatie nodig om helemaal klaar 

te geraken voor het kamp! 

 

Voor vragen kun je ons altijd een mailtje sturen via info@klj-vlezenbeek.be of onze 

hoofdleider Isaac Pauwels contacteren op het nummer +324 70 11 68 56 

 

Vriendelijke groeten 

De leiding 
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De leiding 
Maffia 

IP65 
 

IP65 is de schuilnaam van de huidige leider van een van de meest 
gekende clans van Vlezenbeek. Nog niet zo lang geleden, maar het 
lijkt een ver verleden.... Startte hij zijn carrière als loopjongen maar 
al snel werden zijn talenten door de ouderen van de clan ontdekt. 
IP65 is een man waar je op kan bouwen en vertrouwen, dat is ook 
het vrouwelijk schoon uit de streek niet ontgaan! 
Je vraagt je misschien af vanwaar zijn schuilnaam komt? IP65 staat 

bekend om zijn doorgedreven en vergaand onderzoek naar vochtbestendigheid van kledij, 
electronica en ander materiaal. Vandaar heeft men ervoor gekozen om de 
vochtbestendigheid van een product uit te drukken aan de hand van de initialen van zijn 
naam "IP".  
 
Jullie zoon heeft niets te vrezen in de buurt van IP, zijn loyaliteit naar de leden van de clan is 
oneindig. Samen met de rest van de clan zorgt hij ervoor dat het 10 onvergetelijke dagen 
zullen worden! 

Mabenz 
 

Mabenz is de schuilnaam van één van de trouwste en meest loyale 

leden van de Vlezenbeekse maffiosi. Hij wordt regelmatig 

ingeschakeld om de problemen binnen de clan, groot of klein, op te 

lossen. Zijn handigheid komt altijd enorm van pas in alle benauwde 

situaties waarin de clan zich kan bevinden. Hij beschermt de clan ook 

van mogelijke cyberaanvallen met zijn ongelofelijke technische skills. 

Tenzij dat hij enkele probleempjes telefonisch moet gaan oplossen of 

eventjes niet alle wielen op de grond heeft, kan uw zoon altijd bij 

hem terecht voor alle mogelijke problemen. Deze figuur is onmisbaar om er een geslaagd en 

vlot kamp van te maken! 

 

 

 

 

 



BSL 
 

BSL is sinds enkele jaren een vaste waarde tussen de mafiosi en heeft 

zich opgewekt tot een onmisbare schakel. Zonder BSL komt de maffia 

in de problemen. Hij zorgt namelijk voor de aanvoer van brandstof die 

de verschillende machines nodig hebben om te kunnen draaien. BSL 

komt er stoer voor, maar desondanks staat hij altijd in voor een grapje 

en kan de maffia goed lachen met en door hem. Op zijn scootmobiel 

waant hij zich door de straten van Vlaams-Brabant en Oost-

Vlaanderen. Soms is hij terug te vinden in het Aalsterse waar hij zijn kennis vereikt. Verder 

houdt BSL zich bezig met het verzagen van paletten om hier zo iets nieuws van te maken, 

wat precies ? Dat moet je hem maar eens vragen op kamp, als je durft ten minste...  

Geen zorgen! Onder die schattige krulletjes schuilt een topleider die al jullie vragen met 

plezier beantwoordt en zal zorgen voor een topeditie van ons kamp!  

 

Stevo 
 

Een van de nieuwere capo’s van de Vlezenbeekse maffia familie. Hij 

heeft een hogere functie gekregen in de familie en wil bewijzen dat hij 

deze verdiend heeft. Met deze hogere functie wil hij graag leren hoe 

zijn rijk te kunnen vergroten. Hij wil meer landgoed: enerzijds voor zijn 

gewassen maar ook om zijn geheimzinnige activiteiten in bijberoep te 

verspreiden. Dat kan hij natuurlijk niet alleen. Hij heeft zijn familie 

nodig om deze taak te volbrengen.  

 

Stevo staat vooral ook bekend om zijn sociale skills met mensen binnen en buiten de clan. 

Hierdoor zal hij er ook op toe zien dat u kind niets te kort komt en een aanspreekpunt zijn als 

ze hun hart willen luchten tijdens de 10 daagse.  

 

 

 

 

 

 

 

 



MI602 

S.T.O.R.M. 
Naam:   Enzo Deneyer 

Omschrijving: Een oude rot in het vak, hij zal de nieuwe sectie 

agenten met de nodige kennis opleiden op ons 10 daagse 

kamp. Informatie verkrijgen over geheime zaken ligt tevens ook 

binnen zijn vakgebied. Deze betrouwbare agent is al wat 

gewoon en is opgewassen om de nieuwe agenten klaar te 

stomen voor onze volgende missie. 

Intern opleiding: inlichtingenofficier voor de MI1602  

Uitval basis: 51° 5’ 52,872” N 5° 47’ 1,642” O 

Prestaties: 6 geslaagde opleidingsperiodes 

Sterktes: Doorzettingsvermogen  

Zwaktes: Het niet herkennen van een ambtenaar in functie 

Intrede MI602: 2016 

Uittrede MI602: nvt 

Vorige missie: Infiltreren tussen de Griekse goden 

Volgende missie: Veilig stellen van nieuwe rekruten tijdens 10 

daagse opleiding. 

Persoonlijke informatie:  Heeft een handlanger genaamd Nina  

Bestelling voor de frituur op vrijdag: Groot pak met 

stoofvleessaus en mayonaise + portie bitterballen + kipcorn 

Dr135 
Naam:   Dries Deweerdt 

Omschrijving: Deze agent is een brok ervaring en kennis 

waarmee hij de tegenstanders weet uit te schakelen. Dit doet 

hij vaak wel van thuis uit, missies ter plaatse zijn dan weer 

minder zijn ding. Zijn kennis probeert hij door te geven aan alle 

leden van de MI602 tijdens het volgende kamp. 

Intern opleiding: Strateeg MI602  

Uitval basis: 50°48'21.8"N 4°13'36.4"E 

Prestaties:  

Sterktes: Strategie, helder denken 

Zwaktes: Overschatting fysieke kwaliteiten 

Intrede MI602: 2016 

Uittrede MI602: nvt 

Vorige missie: Succes 

Volgende missie: Veilig stellen van nieuwe rekruten tijdens 10 

daagse opleiding. 

Bestelling voor de frituur op vrijdag: Medium pak met 

andalouse + portie bitterbal + viandel 



J-V0 
 

Naam: Jozef van Overstraeten 

Omschrijving: Een van de meer ervaren agenten binnen MI602.  

Intern opleiding: Opgeleid tot een van de beteren in zijn vak, 

opgeleid met een ruime kennis over gebouwen, sluipwegen en 

gadgets. Gespecialiseerd in afluistertechnieken, met name 

verstoppen van afluisterapparatuur en zichzelf. 

Prestaties: Classified 

Sterktes: Sluipen 

Zwaktes: chloroform (slaperigheid) 

Intrede MI602: 2017 

Uittrede MI602: nvt 

Vorige missie: succes 

Volgende missie: Veilig stellen van nieuwe rekruten tijdens 10 

daagse opleiding. 

Bestelling voor de frituur op vrijdag: Bicky burger + viandel 

special + nuggets + brazilsaus 

 

JLL3 
 

Naam:   Jelle Wijnants 

Omschrijving: Een van de nieuwere agenten binnen onze 

MI602.  Technisch opgeleid met een ruime kennis over wapens, 

voertuigen en gadgets.  Gespecialiseerd in explosieven zoals 

welgekende C4’s, claymores, mijnen en rookbommen. 

Interne opleiding: Tot een van de betere, geruisloze spionnen 

binnen onze geheime dienst.  

Uitval basis: Villa 5103.2605,N,00343.0455,E.  

Prestaties: nvt 

Sterktes: nvt 

Zwaktes: Gras (hooikoorts), Chloroform (slaperigheid) 

Intrede MI602: 2020 

Uittrede MI602: nvt 

Vorige missie: Failure 

Volgende missie: Veilig stellen van nieuwe rekruten tijdens 10 

daagse opleiding 

Bestteling voor de frituur op vrijdag: Medium pak met ketchup 

+ frikandel special + bicky burger 

 



BI80S 
 

Naam: Brent Bosmans 

Omschrijving: Deze agent is recentelijk lid geworden van de 

MI602 en is een veelzijdige aanwinst. Primair staan zijn fysische 

eigenschappen, echter zijn deze sinds intrede niet meer 

verbetert. Opmerkelijk bij deze agent is de capaciteit tot 

initiatief. Verder is zijn kennis omtrent toxische vloeistoffen ook 

erg breed.                                                                                 

Persoonlijke informatie:  Leeftijd: 19 jaar; Hoogte: 186 cm; 

Gewicht 85 kg; Kleding maat: L                                                                                                                               

Intern opleiding:  Fysieke opleiding met specialisatie in het 

opgaan in de menigte. 

Uitval basis: 50°48'01.8"N 4°09'18.7"E 

Prestaties: Nieuw persoonlijk contactpersoon veiliggesteld  

Sterktes: Hoge capaciteit en snelheid; Fysiek 

Zwaktes: Missie uitvoeringstermijn; Zelfzekerheid 

(overschatting); reactiesnelheid 

Intrede MI602:  2020 

Uittrede MI602:  nvt 

Vorige missie:  Buiten de tijdslimiet; Failure 

Volgende missie: Veilig stellen van nieuwe rekruten tijdens 10 

daagse opleiding                 

Bestelling voor de frituur op vrijdag: Medium pak met 

samourai, bicky burger en berenpoot 

 

De kookploeg 
Gedurende heel het kamp, zullen natuurlijk ook de buikjes van iedereen goed gevuld moeten 

worden. We hebben hiervoor dan ook de ideale kookploeg mee die ons elke dag opnieuw zal 

verrassen met de lekkerste gerechten en delicatessen! Zo zullen de kookkunsten van de mama en de 

papa toch niet al te hard gemist worden! 

 
 

 

 

 

 



PRAKTISCHE KANT VAN DE ZAAK  

Om in te schrijven dient u te gaan naar de pagina: inschrijven.klj-vlezenbeek.be. Hier moet u 

eerst een account aanmaken waarna u een lid kan toevoegen en alle nodige informatie 

hierbij kunt zetten. Daarna kiest u de gepaste optie om het lid in te schrijven (FW57, FW57 

niet ingeschreven, FW57 half kamp en FW57 niet ingeschreven half kamp).  

Indien er via deze manier problemen ontstaan, helpen wij natuurlijk graag verder via mail 

info@klj-vlezenbeek.be of via het telefoonnummer +32 470 11 68 56. 

De prijs voor het kamp bedraagt 140 euro voor leden en 170 euro voor niet-leden. Dit 

bedrag kan cash betaald worden aan de leiding bij de inschrijving of kan gestort worden 

zoals vermeld bij de inschrijving via de hierboven vermelde site voor 8 juli.  

Vanaf dit jaar bieden wij ook een afbetalingsplan aan, waarbij het inschrijvingsgeld wordt 

verspreid over 5 maanden, hiervoor kan u altijd een mailtje sturen naar info@klj-

vlezenbeek.be. 

Dit jaar trekken we naar Maaseik: 

Houtenveld I 

Houtenweg 21, 3680 Maaseik 

 KLJ VLEZENBEEK JONGENS  

Naam van uw zoon  

Alle correspondentie met zoonlief dient dan ook te geschieden op dit adres. Onze jongens 

ontvangen altijd graag eens een briefje van de ouders, grootouders, nonkels, tantes, liefjes,… 

Om overbevolking en allerlei oncontroleerbare toestanden te vermijden is er geen bezoek 

toegelaten. Indien er zeer dringende berichten zijn, kan je Isaac Pauwels altijd bereiken op 

+324 70 11 68 56.  

 

 

 

Voor de jongste leden  
Voor de jongste leden bieden wij ook de mogelijkheid aan om een half kamp mee te gaan, 

indien tien dagen misschien wat te veel van het goede zou zijn. De prijs hiervoor bedraagt 

100 euro voor leden en 130 euro voor niet-leden. Dit is natuurlijk volledig optioneel! Een 

volledig kamp is, indien dit kan, nog altijd de beste optie! Indien u hiervoor kiest, stuurt u 

best eerst een mailtje naar info@klj-vlezenbeek.be. 

mailto:info@klj-vlezenbeek.be
mailto:info@klj-vlezenbeek.be
mailto:info@klj-vlezenbeek.be


BELANGRIJK OM WETEN 
Ten eerste: 
We komen samen aan onze lokalen op donderdag 21 juli om 9u30. Op dat moment start 

officieel ons kamp! 

Ten tweede: 
Iedereen wordt bij de start van ons kamp natuurlijk in KLJ-outfit verwacht. Dit is natuurlijk 

sportieve kledij met daarbij ons KLJ T-shirt en/of pull. 

Ten derde: 
Om de eerste dag goed door te komen, neemt iedereen een lunchpakket mee. Dit steek je in 

een klein, handig rugzakje samen met een regenjas, aangezien het zonnetje ons weleens in 

de steek zou kunnen laten. 

Ten vierde: 
Na 10 onvergetelijke dagen komen we op zondag 31 juli om 19.00u terug. Waarbij de ouders 

iedereen opwachten aan de pastorietuin. 

Ten vijfde: 
Eerste patrouille dient hun fiets, die volledig in orde is, binnen te brengen op maandag 18 

juli om 16.00u aan de pastorie (alleen fiets, geen bagage). Iedereen zorgt ook voor minstens 

1 binnenband + helm (zonder vertrek je niet). 

ENKELE LEEFREGELS 
Onderweg naar Maaseik is het ten zeerste af te raden om meer dan 500 gram snoep mee te 

nemen. Voor en na de reis worden de leden gecontroleerd tijdens een uitgebreide 

snoepcontrole. De mensen die denken deze maatregel te omzeilen door allerhande 

verstoptechnieken: wij kennen ze ook! 

Het gebruik van tabak & alcoholische dranken is natuurlijk verboden.  

Ook alle elektronische apparaten zijn verboden mee te nemen, met uitzondering van 

apparaten die muziek kunnen afspelen (Ipod, GSM zonder simkaart,…) voor 1ste patrouille. 

 

 

 

 

 



Wat heb je zoal nodig om mee te gaan op kamp? 

A. VOOR HET BEDJE 
• Een deken dat gerust vuil mag gemaakt worden 

• Een slaapzak of bedovertrek en deken 

• Een kussen voor wie dat wil 

• Een pyjama of slaapkleed met roze bollekes 

• Een veldbedje of een zak hooi of stro (enkel voor 1ste patrouille) 

B. OM JE AF EN TOE EENS TE KUNNEN WASSEN 
• 3 à 4 handdoeken 

• Enkele washandjes 

• Zeep en shampoo zodat het vuil er ook afkomt 

• Een kam of uw afgeschoren haar 

• Tandenborstel en tandpasta (10 tubes lijkt nogal verdacht) 

C. OM EENS VAN KOSTUUM TE KUNNEN WISSELEN 
• Voldoende ondergoed om voldoende afwisseling te kunnen voorzien 

• Minimum 12 paar kousen zijn praktisch om 10 dagen teenzweet op te vangen 

• Enkele zakdoeken om te dienen als neusvochtreservoir 

• Stevige schoenen voor bosspelen en trektochten 

• Sportschoenen en een reservepaartje voor de zekerheid 

• Sportkledij 

• Zwembroek (met een zwemshort mag je niet in elk zwembad binnen), badmuts en 

• handdoek in een aparte zak 

• Lange en korte broeken 

• Lichte pulls en sweatshirts 

• T-shirts (meer dan voldoende, kwestie van de stank te absorberen) 

• Regenkledij 

• Een drietal lange broeken, liefst in donkere kleuren. Neem niet je nieuwste broek 

mee 

• want het is voor de bosspelen. 

• Verkleedkledij (in thema) 

D. WAT JE ZEKER NIET MAG VERGETEN! 
• Petje om een zonneslag te vermijden 

• Zonnecrème, om de rest te beschermen 

• Mes, vork, soeplepel, koffielepel en drinkbeker om te bikken wanneer nodig 

• Twee propere keukenhanddoeken 

• Aardappelmesje of schiller die nog geen oorlog heeft meegemaakt 

• Veldkruik 



• Een zakmesje om vooral geen vingers of andere ledematen mee door te snijden 

• (enkel 1ste & 2e patrouille) 

• 10 meter touw (precies 10, inderdaad) 

• Een binnenband en helm voor de fiets (enkel 1ste patrouille) 

• Zaklamp voor in het bos en niet voor op de kamer 

E. ALLERLEI ONMISBARE BENODIGDHEDEN 
• Een lunchpakket en bijhorende drank voor de eerste dag 

• Twee vignetten van het ziekenfonds en identiteitskaart in envelop 

• 1ste patrouille: ongeveer 45 € zakgeld 

• 2e & 3e patrouille: ongeveer 15 € zakgeld 

• Een paar dingen om je al dan niet grappig te verkleden (onderbroeken van de mama, 

• pruiken van de opa, …) 

• 1ste patrouille: grote rugzak om op 2-daagse te gaan, met wat degelijke kleren in 

• (zodat ge u eens in de kijker kunt zetten op 2-daagse) 

• 2e & 3e patrouille: een klein rugzakje 

• Paar zakken om vuile kledij in te steken 

• Balpen & enveloppen om de nodige liefdesbrieven te kunnen schrijven. Een 

• adressenlijst kan ook van pas komen. Voor diegenen die nog niet zeker genoeg zijn: 

• voorgeschreven zelfklevende etiketten zijn snel en foutloos. 

F. WAT JE ZEKER NIET MOET MEENEMEN 
Kostbare bezittingen zoals dure halskettingen, trouwringen, nieuwe liefjes en GSM’s laat je 

best thuis. Omdat de leiding je wil beschermen tegen jezelf zullen we dus ook niet 

terugdeinzen om deze voorwerpen in beslag te nemen en deze tot het einde van het kamp 

bij te houden. 

G. HOE MOET JE HET VALIESJE PAKKEN 
Alles in de valies steken, dat is zeker. Een goede tip voor de ouders is om samen met zoonlief 

de valies te maken, zodat hij enkele dagen later nog alles weet steken. Zeker doen: je naam 

in je kledij in brengen, zodat je makkelijk je verloren kledij terugvindt! 

 


