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Kampverhaal: Het Gevecht om Coruscant 
 
A long time ago in a galaxy far, far away… 
 
In een tijdperk nog voordat er sprake was van Master Yoda en ongeveer 1.000 jaar 
voor de slag om Yavin, werd het heelal verscheurd door een alles verwoestende 
oorlog tussen de Sith Empire en de Old Republic.  
 
Het begon allemaal rond 1.050 BBY… Voor vele duizenden generaties heerste er 
vrede in het hele heelal onder het bewind van de Galactische Republiek en de 
legendarische Jedi Order, want na eeuwen lang oorlog met het Sith rijk waren ze 
eindelijk uitgeroeid en ging men ervan uit dat de Sith uitgestorven waren. Hoewel er 
voor millennia lang geen enkele activiteit te bespeuren was op de thuisplaneet van 
de Sith, Korriban, had de republiek er een militair ruimtestation laten bouwen om elke 
mogelijke heropleving van het Sith rijk de kop in te drukken en iedereen weg te 
houden van de planeet. Het station stond onder leiding van Jedi Master Kao Chen en 
zijn leerling Luke Moonwalker. 
Het grootste deel van hun werk op Korriban bestond uit het tegenhouden van 
smokkellaars die probeerde om Sith artefacten van de planeet te smokkelen en te 
verkopen voor mooie bedragen geld. Leno Whitestar was zo’n smokkelaar die 
probeerde om Sith artefacten van de planeet de smokkelen, maar helaas werd hij al 
snel onderschept door enkele Starfighters van de republiek. Leno kennende, 
probeerde hij met zijn gladde praatjes zijn onschuld aan te tonen, maar daar was 
Master Kao Chen weinig van onder de indruk. Kao Chen en Luke escorteerde Leno 
dan ook snel, onder begeleiding van enkele troopers, naar zijn cel zodat hij later kon 
berecht worden voor zijn misdaden.  
Maar onderweg naar de cel voelde Luke plots een verstoring in The Force en een 
grote duisternis die snel naderde, meteen daarna volgde een enorme explosie achter 
zich en waren ze verwikkeld geraakt in een vuur gevecht tussen hen en enkele 
Imperial Droids, die het logo van het Sith rijk droegen… Al snel was het duidelijk voor 
Kao Chen, het Sith rijk was uit de assen herrezen en de republiek moest zo snel 
mogelijk gewaarschuwd worden. Ze haastte zich snel naar de hangaar om met een 
schip te vluchten zodat ze de rest konden waarschuwen voor het gevaar dat komen 
zou.  
Eens aangekomen in de hangaar zagen ze een hele vloot van Imperial Star 
Destroyers uit hyperspace komen, die meteen het vuur opende op het ruimte station. 
Luke begon zich meteen zorgen te maken want geen enkel schip van hen was snel 
genoeg om zich heelhuids langs die vloot te manoeuvreren en te kunnen vluchten. 
Gelukkig had Leno, die de twee Jedi was gevolgd, daar een oplossing voor! Hij 
stelde voor om zijn schip te gebruiken, een YT-1300f Light Freighter (later bekend als 
de Millennium Falcon), het snelste schip dat momenteel op markt was en zeker zich 
een weg kon banen door de Sith vloot. De twee Jedi stemde in met het voorstel van 
Leno en haastte zich naar zijn schip, tot plots… Een Imperial Interceptor de hangaar 
binnengevlogen kwam en twee Sith Lords, Darth Quintinus en Lord Vindican, uit het 
schip opdoken. Kao Chen commandeerde Leno om het schip klaar te maken, terwijl 
hij en Luke de twee sith te lijf gingen in een hevig Lightsaber-duel… 
 
 
 



Na een hevig duel waarbij Kao Chen, Lord Vindican stevig kon verwonden, riep Leno 
dat het schip klaar was om te vertrekken. Hoewel Vindican al uitgeschakeld was, was 
Darth Quintinus nog te sterk voor de twee Jedi, zodat hij kon voorkomen dat allebei 
de Jedi op het schip konden geraken. Chen beval Luke om op het schip te springen 
en te vluchten, zodat hij de rest van de republiek kon waarschuwen, terwijl hij Darth 
Quintinus zolang mogelijk probeerde tegen te houden. Met tegenzin luisterde Luke 
naar zijn meester en gooide zijn dubbele lightsaber naar hem toe, om hem te helpen 
Quintinus te verslaan, terwijl hij vertrok met het schip. Daarna volgde een episch 
gevecht tussen Quintinus (die een beetje leek op Darth Vader zonder masker) en 
Kao Chen, die uiteindelijk overdonderd werd door de krachten van de Sith en het 
lootje moest leggen… Gelukkig kon Luke op tijd de republiek bereiken en hen 
waarschuwen. 
 
Jaren van gruwelijke veldslagen gingen voorbij en zowel langs de kant van het Sith 
rijk als van de Galactische republiek vielen vele slachtoffers. In een poging om vrede 
te sluiten tussen de republiek en het Sith rijk werden Kanselier Wesleev Palvadive, 
leider van de republiek, en Grand Jedi Master Gilli-Wan Nekobi, leider van de Jedi 
Order, met een beperkte delegatie van enkele belangrijke senators en jedi van de 
jedi-raad naar de planeet Alderaan gestuurd om daar de onderhandelingen op te 
starten met de Sith. De onderhandeling verliepen heel stroef en langzaam, er werd 
maar geen vooruitgang geboekt. Gilli-wan begon dan ook het gevoel te hebben dat 
de Sith helemaal niet uitwaren op vrede en voelde dat er iets niet klopte aan deze 
ontmoeting… Snel probeerde hij het thuisfront te contacteren op Coruscant om te 
weten te komen of zij meer wisten van de list die de Sith hier aan het opzetten 
waren, maar Gilli-wan kreeg geen reactie… Hij haastte zich naar kanselier Wesleev 
om hen in te lichten, dat er geen contact kon worden gemaakt met Coruscant. De 
Sith die de onderhandelingen voerden begonnen achterdochtig te worden dat de Jedi 
wel eens hun plannetje konden door hebben en stonden recht met hun lightsaber in 
de hand, klaar om de delegatie van de republiek uit te moorden. Maar dat was buiten 
Master Nekobi gerekend en zijn twee compagnons Master Moonwalker en Master 
Sergdo die waren meegereisd naar Alderaan. 
Als snel werden de Sith overmeesterd door de enorme krachten van deze drie 
machtige Jedi en werden ze uitgeschakeld. 
 
Na tal van vergeefse pogingen om de thuisplaneet Coruscant te bereiken kregen ze 
plots een gecodeerde oproep vanaf de planeet Dadooizele, een woestijnachtige 
planeet aan de rand van het sterrenstelsel dat niet onder de republiek noch onder het 
Sith rijk behoorde. Het was Trooper-Generaal Jacky die hen informeerde dat de Sith 
de Jedi tempel hadden ingenomen op Coruscant en voor zo ver hij wist waren alle 
jedi uitgemoord… Jacky had, samen het overgebleven deel van zijn bataljon 
troopers, de overlevende senators van de republiek verzameld en was met hen 
gevlucht naar de planeet Dadooizele, waar de Sith hen niet konden vinden. 
Welseev en Gilli-wan besloten om zo snel mogelijk met de rest van hun delegatie 
naar Dadooizele te reizen, voor een nieuwe Sith vloot zou aankomen om hen uit te 
schakelen. Maar dat was helaas te laat… Het Supremecy Schip van Emperor 
Jelidius met nog eens een hele vloot aan Sith Stardestroyers was namelijk net uit 
Hyperspace gekomen… 
 
To be continued…. 
  



Wanneer start het avontuur? 
• Aspiranten en Kerels: vertrekken zaterdag 11 juli met de fiets. Gerief voor 

onderweg dienen ze zelf mee te nemen. Concretere afspraken over het vertrek 
volgen later nog. 

• Toppers: Dienen zelf met de auto te worden gebracht op zaterdag11 juli om 
16u30. Het adres vindt u onderaan. 

• Rakkers: Dienen zelf met de auto te worden gebracht op zaterdag 11 juli om 
17u30. Het adres vindt u onderaan. 

• Miniclub en speelclub: De leden van de miniclub en speelclub komen op 
woensdag 15 juli met de bus naar Dadizele. Zij vertrekken om 20u op de 
parking van KFC Putte. 

• Terugkomst is voorzien op donderdag 21 juli, in de namiddag. Het exacte uur 
en regeling zullen we later meedelen als we zelf meer info hebben meedelen. 

 
Indien u uw kind niet zou kunnen brengen die dag naar het kamp geef dan een seintje 
aan onze Hoofdleider (Gillian) via chiroputte.jongens@gmail.com of via 0479 25 69 66 

Binnenbrengen van de spullen 
De rakkers, toppers, Kerels en Aspiranten brengen hun valies binnen op vrijdag 10 juli 
tussen 20u en 21u. De rakkers en toppers brengen dan ook hun fiets mee.  
 
Gelieve ten allen tijden een mondmasker te dragen bij het binnenbrengen van de 
valiezen en de regels i.v.m. social distancing ten allen tijden in acht te nemen. 
 
Miniclub en Speelclub brengen hun valies ook binnen op 10 juli tussen 19u en 20u. 
 
Hoeveel kost deelname aan dit wonderlijke avontuur? 

• 10 dagen kamp (rakkers, toppers, kerels en aspiranten): € 145 
• 5 dagen kamp (miniclub en speelclub): € 110 

Jammer genoeg moeten we dit jaar uitzonderlijk onze prijzen opslagen… Het 
Corona-virus dwingt ons namelijk heel wat extra, kostelijke maatregelen te nemen om 
ons kamp zo veilig mogelijk te laten doorgaan. Daarnaast zorgt Corona er ook nog 
eens voor dat we dit jaar veel minder of zelfs geen inkomsten in het laatje zullen krijgen 
via onze evenementen die we organiseren in de grote vakantie en in het najaar. Zo is 
onze grootste inkomsten bron, de Chirofeesten, voor dit jaar jammer genoeg al 
geannuleerd.  
 
Indien er meer dan één kind van dezelfde familie meegaat kan men €5 euro per 
volgend kind korting krijgen. Deze zal achteraf worden teruggestort. 
 
U dient uw kind online in te schrijven via onze site! 
(https://www.chirojongens-putte.be/bivak-2020) 
 
Indien u het bedrag graag in stukjes betaald, mag u hiervoor contact opnemen met 
onze hoofdleiding (Gillian) via chiroputte.jongens@gmail.com of via 0479 25 69 66  



Doktersonderzoek 
Vergeet niet de medische fiche in te vullen en deze mee te geven aan de leiding. Dit 
is belangrijk in het geval van ziekte of een ongeval, zowel voor de verzekeringen als 
voor de behandelende geneesheer. 
Belangrijk! 

• Vraag aan de leiding of het medische fiche van uw zoon in orde is of bezorg 
ons een extra exemplaar. 

• Gelieve twee zelfklevers van uw mutualiteit mee te geven. 
• Bij het afgeven van de medische fiche gaat u akkoord met de 

verantwoordelijkheid van de leiding en geeft u de leiding de vrijheid een 
dokter of ziekenhuis te raadplegen indien uw zoon zich verwond of ziek 
wordt. 

• Gelieve ook de KidsID of identiteitskaart van uw zoon met de leiding mee 
tegen  

• Medicatie die uw zoon dient in te nemen, dient u ook aan de leiding af te 
geven bij vertrek  

Covid-19 en het Bivak 
De overheid heeft ons heel wat richtlijnen en maatregelen opgelegd om er voor te 
zorgen dat ons kamp zo veilig mogelijk kan verlopen. We 
hebben al deze maatregelen dan ook netjes 
geconcretiseerd met onze leidingsploeg en dit alles in een 
draaiboek voor ons kamp gegoten. In het kort betekent dit, 
dat we ons kamp zullen opdelen in twee contactbubbels, 
waarbinnen geen rekening moet worden gehouden met 
social distancing etc. Tussen de bubbels en met externen 
proberen we het contact tot een absoluut minimum te 
houden en zelf te vermijden. Hoe we dit allemaal tot een 
goed eind willen brengen kunnen jullie lezen in ons 
draaiboek dat we op onze site ter beschikking stellen en 
jullie ook zullen doormailen.  
Tot slot zullen we ook heel wat extra maatregelen nemen omtrent hygiëne op kamp, 
dit alles ook weer in het draaiboek. 
 
Adres 
'Naam van het kind'  
 
Chiro jongens Putte 
 
Ledegemstraat 13 
 
8890 Dadizele 
 
Contact 
Evy Vandervondelen (Volwassen Begeleider): 0472 75 67 65 
Gillian Neeckx (Hoofdleider): 0479 25 69 66 
 
Wij vragen om deze telefoonnummers enkel te gebruiken in geval van nood. 



Wat mee te nemen? 
Kleding 

• ondergoed 
• speelkledij (T-shirts, broeken, hemden,...) 
• kousen / sokken 
• warme truien / trainingsvest 
• regenjas / KW 
• pyjama 
• zakdoeken 
• gemakkelijke schoenen (turnpantoffels) 
• gummilaarzen of andere vochtbestendige schoenen 
• sloefen of sleffers 
• Witte T-shirt voor een coole kampt-shirt te maken  

 
Wasgerief 

• handdoeken en washandjes 
• tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo 
• borstel / kam 

Slaapgerei 
• slaapzak / lakens en dekens 
• hoeslaken (verplicht), fluwijn 
• Voor de Aspiranten, Kerels en Toppers: Matras/veldbed  

Allerlei 
• drinkbus  
• zonnebrandolie 
• keukenhanddoeken 
• was- en veiligheidsspelden 
• zaklantaarn 
• schrijfgerief, adressenlijst 
• aardappelmesje (alleen voor toppers, kerels en aspiranten) 
• Papieren zakdoekjes  
• 3x mondmaskers (of 1 herbruikbaar) voor elk lid boven de 12 jaar (vanaf 

Toppers) 
• Desinfecterende Handgel 

Belangrijk! 
• gelieve geen snoep meegeven of op te sturen met de post, de leiding zal 

deze met plezier afpakken en zelf opeten 
• er zijn strips voorzien om te lezen tijdens de platte rust 
• merk al je voorwerpen!!!    
• mogen wij aan de ouders van mini- en speelclubbers vragen een lijst mee te 

geven met de meegenomen voorwerpen 
• gelieve een fietsslot mee te nemen 
• Wij vragen ook om Smartphones en andere dure spullen thuis te laten 



Chiro na het kamp 
Zondag 26 juli staan we al terug paraat om Chiro te geven. Chiro zal dan doorgaan op 
het speelterrein ixenheuvel. 
 
Wij wensen je alvast een prettig bivak toe! 
 
…May The Force Be With You… 
De Leidingsploeg 
 

 
 
 
 


