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Eind november zijn we toe aan de al 12de editie van de Kuitenbijter. Mocht er nog iemand bestaan die de
Kuitenbijter nog niet zou kennen, een klein woordje uitleg: De Kuitenbijter is een oriëntatiedropping waarbij je
oriëntatie- (kaart en kompas, kennis van coördinaatlopen) en doorzettingsvermogen getest wordt. Dit moet je
niet alleen doen, maar samen met de rest van je groep. Teamspirit speelt dus een belangrijke rol! Net zoals de
vorige jaren start de Kuitenbijter op vrijdagavond en komen we terug tegen zondagavond. Dit jaar vertrekken
we op 27 november ’15 aan de muur in Buggenhout. Van daaruit treken we naar het dropgebied, waar jullie in
groepjes op verschillende plaatsen gedropt worden. Vanaf dan is het de bedoeling om met je volledige groepje
tegen ten laatste zondagvoormiddag in het basiskamp aan te komen, en dit op eigen kracht. We rekenen erop
dat het eergevoel autostop, GPS, e.d. uitsluit.
Ieder voorziet individueel in zijn eigen uitrusting, rugzak, tent (of bivi), kompas (GPS niet toegestaan), kleding
(voor alle weersomstandigheden) en eten tot en met zondagochtend. Vooraf krijg je nog wel informatie over je
groepsleden zodat je eventueel kan afspreken i.v.m. tenten, eten, ...
De tocht gaat door, weer of geen weer. Uit vorige edities is gebleken dat alle weersomstandigheden mogelijk
zijn. Moest er onderweg toch iets foutlopen en je bent genoodzaakt om met je groep op te geven dan vind je
in de noodenveloppe die je meekrijgt, alle informatie om het basiskamp en eventuele hulpdiensten (dokters uit
de streek, ziekenhuizen, brandweer, politie, ...) te verwittigen.
Op zondagmiddag wordt de Kuitenbijter afgesloten met een etentje.
Het minimum aantal deelnemers is 15 personen! Het maximum aantal deelnemers ligt op 25 personen. Deelname is pas definitief na betaling.*

Wanneer:
het weekend van 27, 28 en 29 november 2015
vertrek: vrijdag 27 november 2015 aan de muur in Buggenhout
terugkomst: zondag 29 november 2015 in de vooravond.
Voor wie?
Voor iedereen, leeftijd minimum 18 jaar. Leden van de Bergpallieters krijgen voorrang (tot12/10/2015).
Prijs:
55 euro (bij deelname van min 15 personen) te storten op rekening van De Bergpallieters vzw (953- 0347412-24)
met vermelding “Kuitenbijter 2015 + naam” en dit voor 30 oktober 2015. Niet KBFleden betalen 8 extra (verzekering).*
In de prijs zit inbegrepen; vervoer heen- en terug, etentje op zondagmiddag en deelname in de algemene
kosten (noodenveloppe’s, kopieën, ...).
Inschrijven:
Vorige deelnemers weten dat er snel bijzijn de boodschap is. Inschrijven kan door het opsturen van het inschrijvingsformulier op volgende pagina, of door het online inschrijvingsformulier op de website. De inschrijving is
pas geldig na ontvangst van het formulier én de bijdrage. Indien er nog vragen zijn kan je altijd mailen naar:
wannes@bergpallieters.be of neem een kijkje op www.bergpallieters.be/kuitenbijter
Tot dan!
Wannes

*Annulaties na 14/11/2015 worden niet terugbetaald.
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