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Met z’n allen op post in Wetteren. Bijna dan toch. Met 2 afzeggingen was de overgrote meerderheid 

present op deze speciale openingsdag die in het teken stond van teambuilding en vermaak met de 

groep SOV spelers en enkele begeleiders. 

Deze activiteit werd geleid door bushcraft specialist Arnout Pieters die al menige jaren als survival 

expert activiteiten organiseert voor volwassenen en kinderen. 

Er lag best een actieve dag in het verschiet met de volgende onderdelen: 

- bouwen van shelter 

- archery game (pijl en boog spel) 

- het maken van vuur 

- bouwen met bamboe. 

 

De ochtend begon grijs en regenachtig. ‘Meteen het bos in en een shelter bouwen met materialen die 

de natuur ons geeft’ hoorden we Arnout zeggen. Zo gezegd zo gedaan. In de gietende regen werd ons 

onze eerste opdracht uitgelegd, nl. het bouwen van een shelter. Als een bende mieren werd er hout 

verzameld en ander los materiaal. Doch na enige tijd begon het te dagen dat dit niet alleen een dagje 

vermaak ging zijn, maar eigenlijk op de achtergrond ook een taak was weggelegd voor de begeleiders. 

Wie neemt het voortouw? Wie maakt welke afspraken? Wie delegeert wat? Wie informeert en stuurt? 

Het was pas na een dik half uur dat de boel vlot begon 

te draaien met 

tegen de middag 

een mooie 

shelter als 

gevolg. (foto’s) 

  

 

Na de opdracht werden we met een 

hele simpele opdracht ‘de autobus’ 

met de neus op de feiten gedrukt. 

Herbekijk hoe je deze opdracht hebt 

beleefd en uitgevoerd en plaats jezelf 

in een bus (als passagier, chauffeur, stuur, versnellingspook, raam etc.) Meteen werd duidelijk hoe 

iedereen dacht over zichzelf en over de anderen. Dit was een zeer leerzaam moment voor iedereen. 



Tweede opdracht: archery game! Yes! Voor de spelers vermaak. De begeleiders herbeleefden een 2e 

jeugd (of sommigen al een derde jeugd ). Safety first! Gezichtsbescherming en een grote mouche 

dop als pijlpunt.  

Nadat de basistechnieken werden uitgelegd 

werden verschillende spelen afgewerkt 

waarbij veldbezetting, tactiek en opdrachten 

elkaar in snel tempo afwisselden. Wederom 

was er naast het plezier 

de constante aanwezig 

hoe we als een team 

succesvol konden zijn. 

Brent vervoegde het 

team nadat de eerste 

pijlen de lucht in vlogen. De wind speelde 

soms parten, maar de zonnestralen maakten 

dat ruimschoots goed. Shots van de dag 

waren enkele head shots en Didier die in ‘de roos’ getroffen werd door Dennis.  

Bij de 3e opdracht werd ons uitvoerig uitgelegd hoe we vuur dienden te maken op verschillende 

manieren. De opdracht die luidde was zeer simpel. ‘Verzamel het nodige fijne hout en droog materiaal. 

Probeer een vuur te maken en 

brand een koord door dat op 35 

cm hoogte staat. Met de strakke 

wind bleek het geen 

gemakkelijke opdracht. 

De groep met Jef, Wesley en 

Didier gingen als vuursjamanen 

te keer. Met een 

indrukwekkende tijd van 4 

minuten brak het touw. 

Bushcraftspecialist Arnout bleek 

onder de indruk. Ook hier 

primeerde wederom teamwork.  

 

 

Sommigen ondervonden 

blijkbaar meer hinder dan de 

anderen.  
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 De vierde taak leek een makkie. Er werd een verantwoordelijke aangeduid om met bamboestokken 

een bepaalde constructie te maken in groep. De ‘snookertafel’ die men voor ogen had, had na een 

half uur de vorm van een constructie die zich eerder verticaal dan horizontaal deed opmerken. lol 

 

Onder goedkeurend oog 

van de ‘man van dienst’ 

Gino werd de stevigheid 

getest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteindelijk was het een leuke dag waarin iedereen zich goed heeft vermaakt. 

 

Voorzitter De Proost Didier … ‘Het was een mooie ervaring en heel leerrijk hoe de onderlinge 

kwaliteiten en verhoudingen lagen in de groep. Passief versus actief, introvert versus extrovert. Het 

lijkt speels, maar er zit heel wat psychologie achter de events waaraan we hebben deelgenomen. Een 

echte aanrader voor groepen en verenigingen.’  


