
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SBM vriendenboek 



 
 

 

 

1. Kapoenen 

2. Kabouters 

3. Welpen 

4. Jong-Gidsen 

5. Jong-Verkenners 

6. Gidsen 

7. Groepsleiding 

 

 



 

De kapoenenleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bram Cox 
Bijnaam: meneer de burgemeester/ Harry Potter  

Totem: Plichtsgetrouwe Newfoundlander  

Leeftijd: 20  

Verjaardag: 4 mei  
Studierichting/werk:  Toegepaste Economische Wetenschappen 
@KULeuven 

 
Welk spel vind je het allerleukst:  Elk nachtspel!  

 
Ik zit al zo lang bij de scouts:  15 jaar 
 
Mijn favoriete scouts-maaltijd: Frietjes met stoofvlees!!!  

 
Mijn favoriete scouts liedje:  The Music Man 

 
.HIM @MCDQD GNAAX½R ATHSDM CD RBNTSR: DJ @FlippinDouble  

 

Mijn huisdieren : 2 kippen & 2 zussen εζηθ  

 
 

 



Welke superkracht zou je willen bezitten? Ik zou heel graag kunnen vliegen! 

 
Op deze schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: UHUH van Shirak  

 
Mijn ideale vrije dag:  Een citytrip doen en gezellig op café met vrienden 

 
Mijn favoriete muziek genre: Hiphop/rap  

 
Mijn lievelingskleur:  Groen 

 
Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin?  ñYouôre a wizard Harryò 

 
Dit staat nog op mijn bucketlist:  Een Road Trip doen in Amerika of Nieuw-Zeeland 

 
Mijn favoriete frituursnack:  Een twijfelaar  

 
Mijn levensmotto: Scouts is beter dan Chiro! 

 
Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom?  

Een druif, ik ben graag samen met andere mensen net zoals een druif altijd in een tros zit. 

 



Hannah Verboven 

 

Bijnaam: Hennige Hannah  

Totem: Joviale Picus 

Leeftijd: 20  

Verjaardag: 23 januari  

 

Dit spel vind ik het allerleukst: Stratego 

Zo lang zit ik al op de scouts: Dit is mijn 13e jaar  

Mijn favoriete scouts maaltijd: Chili Con Carne :D 

Mijn favoriete scouts liedje: óEverywhere we goéò 

"MCDQD GNAAX½R ATHSDM RBNTSRr Paardrijden  

Huisdieren: 3 paarden en een kat 

welke superkracht zou je willen bezitten?: Onzichtbaar zijnεζηθ  

Op deze schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: ñLove Tonightò -  Shouse 

 

 



Mijn ideale dag: Uitslapen en me de hele dag op mijn gemak bezig houden met dingen die ik graag 
doe. 

Mijn favoriete muziek genre: Goeie schijfkes om op te dansen 

Mijn lievelingskleur: Rood 

Favoriete frituursnack: Hamburger speciaal 

Dit staat op mijn bucket list: De wereld verkennen 

Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin? Een plichtsbewuste, enthousiaste meid die graag van het 
leven geniet. 

Mijn levensmotto: óBelieve in yourselfò 

Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom?  

Een zoet stuk fruit, gelinkt aan mijn zoete persoonlijkheid ;)   

 

 

 

 



Jelle Vanderlinden 

Bijnaam: Snelle Jelle 

Totem: Maneto 

Leeftijd: 18 

Verjaardag: 6 december 
Studierichting: Leerkracht Lager Onderwijs    

Dit spel vind ik het allerleukst: Rotte eieren 

 

Zo lang zit ik al bij de scouts: 14 jaar 
 

Mijn favoriete scouts-maaltijd: Frietjes met stoofvlees :D  

 

Mijn favoriete scouts liedje: Bingo 

 

.HIM @MCDQD GNAAX½R ATHSDM CD RBNTSRr Geen ΡΣΤ  

 

Huisdieren: Nee  

 

 

 

 



Welke superkracht zou je willen bezitten? Onzichtbaar zijn  

 

Op deze schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: Howling van Andromedik  

 

Mijn ideale dag: Een dag zonder werk van school en zonnig 
 

Mijn favoriete muziek genre: Punk en dnb 

 

Mijn: lievelingskleur: Blauw  

 

Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin? Ik ben fantastisch  

 

Dit staat nog op mij n bucketlist: Afstuderen  
 

Mijn favoriete frituursnack: Twijfelaar  

 

Mijn levensmotto: Als je niet probeert, geraak je nergens. 
 

Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom? 

Een druif: ik ben klein  

 

 



Lore Droogmans 

Naam: Lore Droogmans 

Bijnaam: /  

Totem: /  

Leeftijd: 17 jaar 
Verjaardag: 14 juli  
Studierichting/werk:  Economie-wiskunde  

 
Dit spel vind ik het allerleukst:  Alle spelletjes die we op de 
scouts spelen zijn super leuk! 
 
Ik zit al zo lang bij de sc outs: Dit jaar zit ik al 10 jaar bij 
de scouts.  
 
Mijn favoriete scouts-maaltijd:  Kip-curry  

 
Mijn favoriete scouts liedje:  We gaan op berenjacht! 
 
.HIM @MCDQD GNAAX½R ATHSDM CD RBNTSRr Ik leef enkel en alleen voor de scouts ;)  
 
 

Mijn huisdieren: Ik heb 1 kat.  
 



Welke superkracht zou je willen bezitten? Ik zou willen vliegen.   

 

Op deze schijf zou i de hele nacht kunnen dansen: The Nights (Avicii) & Memories (David Guetta)  

 

Mijn ideale vrije dag:  ôs Morgens een uitgebreide brunch, ôs middags chillen op de scouts en ôs 
avonds lekker uiteten op restaurant. 

 

Mijn favoriete muziek genre: Leuke meezingers :)  
 

Mijn lievelingskleur:  Rood 

 

Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin? Ik ben een goedlachse en plichtsbewuste persoon die met 
volle teugen van het leven geniet.  

 

Dit staat nog op mijn bucketlist : Ik zou nog graag heel veel willen reizen.  
 

Mijn favoriete frituursnack : Curryworst of boulet  

 

Mijn levensmotto: Spaar geen centen, maar leuke momenten :) 
 

Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een waarom? 

Watermeloen, dit is mijn lievelingsfruit.  

 

 



Melle Wezenaar 
Bijnaam: Ferre 2.0 

Totem:/  

Leeftijd:17 

Verjaardag: 12/10/2003  

Studierichting/werk: handelsingenieur  

 
Dit spel vind ik het allerleukst:  Potteke stamp 

 
Ik zit al zo lang bij de scouts:  12 jaar (zit nu in mijn 13de)  

 
Mijn favoriete scouts-maaltijd : Frietjes met stoofvlees 

 
Mijn favoriete scouts liedje : Music man  

 
.HIM @MCDQD GNAAX½R ATHSDM CD RBNTSR: gamen 

 
Mijn huisdieren : Een kat 

 
Welke superkracht zou je willen bezitten: watersturen  

 
Op deze schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: uhuh  



 
Mijn ideale vrije dag : Lekker niks doen 

 
Mijn favoriete muziek genre: Drum and Base 

 
Mijn lievelingskleur:  Blauw 

 
Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin? Een makkelijk persoon  

 
Dit staat nog op mijn bucketlist:  Rijk worden  

 
Mijn favoriete frituursnack: Berehap 

 
Mijn levensmotto: Zo veel mogelijk plezier hebben. 

  
Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn een wa arom? 

Een pruim, ik ben namelijk heel erg zuur.  

 

 

 



Anino Van Pinxteren 

Bijnaam: Mcdo boi  
Totem: / 

Leeftijd: 18 jaar 
Verjaardag: 18 november  
Studierichting: Voertuigtechnieken  

 

Dit spel vind ik het allerleukst: Baseball 
 

Zo lang zit ik bij de scouts: 9 jaar 

 

Mijn favoriete scouts-maaltijd: Witte pens met appelmoes 

 

Mijn favoriete scouts liedje: Berenjacht 
 

.HIM @MCDQD GNAAX½R ATHSDM CD RBNTSRr Gamen  

 

Mijn huisdieren: Een hond, 2 katten, 4 konijnen en een paard 

 

welke superkracht zou je willen bezitten? Alle kennis over de wereld bezitten 

 

Op de schijf zou ik de hele nacht kunnen dansen: Kill The Sillence; The prototypes 



 

Mijn ideale vrije dag: In de zetel formule 1 loeren met ne goeie tas koffie 
 

Mijn favoriete muziek genre: D&B 

 

Mijn lievelingskleur: Blauw 

 

Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 zin? Een chille jongegast die enthousiast en behulpzaam is 
 

Dit staat nog op mijn bucketlist: Racen op Spa-Francorchamps 

 

Mijn favoriete frituursnack: Een viandel 
 

Mijn levensmotto: Regret Nothing  

 

Als je jezelf zou moeten omschrijven als een stuk fruit, welk fruit zou dit dan zijn en waarom? Een 
Banaan, vies vanbuiten maar smakelijk vanbinnen 

 

 

 



De kabouterleiding  

 

 

 


