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Ik	 vertrek	per	 trein	 vanuit	 Brugge	op	04/09	om	0610h	 richting	
Brussel	 Zuid	waar	we	 (Thaïsa	die	 in	Gent	St.-pieters	aan	boord	
stapt	en	mezelf)	de	Thalys	nemen	richting	Paris	Nord.	Van	daaruit	
gaat	het	met	de	metro	 richting	Paris	 Lyon	vanwaar	we	met	de	
TGV	richting	Barcelona	sporen.	Aankomst	+/-	1630h.	

Eén	telefoontje	na	aankomst	in	het	station	“Barcelona	Sant”	en	na	een	half	uurtje	staat	er	al	
een	auto	voor	ons	klaar.	Gràcies	Victor!	
Zoals	verwacht	wacht	ons	een	hartelijk	ontvangst	in	het	Barcelona	International	Sailing	Center	
(BISC).	
	
Start	Eurosea	
	
Dag	1:	
	
Nog	het	grootste	deel	van	de	dag	komen	deelnemers	uit	de	vier	windstreken	aan	op	locatie	
“BISC”	 ofte	 “Barcelona	 International	 Sailing	 Certer”.	 Zowat	 iedereen	wordt	met	 de	wagen	
afgehaald	aan	ofwel	de	 luchthaven	ofwel	het	 station	en	op	de	wenken	bediend.	Voor	een	
aantal	van	de	deelnemers,	waaronder	Thaïssa	en	mezelf,	 is	het	een	hartelijk	 terugzien	van	
vrijwilligers	die	er	net	als	wij	proberen	voor	te	zorgen	dat	scouting	de	wereld	een	stukje	beter	
kan	 maken.	 Die	 vrijwilligers	 zijn,	 mede	 door	 de	 moderne	 communicatiemiddellen,	
ondertussen	een	hechte	vriendengroep	geworden.	En	wees	er	maar	zeker	van,	scouting	maakt	
de	wereld	beter.	Beschouw	de	verschillende	scoutingprojecten	in	Afrika	maar	als	voorbeeld!	
Voor	 een	 groot	 aantal	 van	 de	 deelnemers	 is	 dit	 echter	 een	 eerste	 kennismaking	met	 het	
gegeven	 “European	 Seascouting”.	 Een	 netwerk	 van	
vrijwilligers	 dat	 er	 voor	 probeert	 te	 zorgen	 dat	
seascouts	 van	 over	 heel	 Europa	 (en	 een	 stuk	
daarbuiten)	rechtstreeks	met	elkaar	in	contact	kunnen	
komen.	 Nieuw	 Zeeland,	 USA	 en	 Australië	 zijn	
bijvoorbeeld	ook	reeds	een	aantal	jaren	van	de	partij.	
Na	 het	 avondeten	 gaat	 de	 openingsceremonie	 van	
start	en	worden	we	aan	elkaar	voorgesteld.	
Eens	 de	 openingsceremonie	 afgelopen	 is	 wordt	 de	
“Taberna	 Pirata”	 geopend	 en	 kunnen	 we	 elkaar	 wat	
beter	leren	kennen.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Dag	2:	
	
Voormiddag	deel	1:	presentatie	“wat	heeft	de	Odysseus	Group	verwezenlijkt	in	de	afgelopen	
periode”	

De	verschillende	leden	van	de	Odysseusgroup	komen	aan	het	woord	
en	leggen	uit	wat	hun	specifieke	taak	was	en	wat	er	is	verwezenlijkt.	
Er	werd	onder	andere	een	nieuwe	communicatiestrategie	opgesteld.	
Aangezien	ons	 netwerk	 en	bijhorende	 communicatie	 van	 zeer	 groot	
belang	 is	werd	een	nieuwe	website	gelanceerd	 (www.seascouts.eu).	
Deze	moet	zorgen	voor	een	makkelijkere	navigatie	en	meer	relevante	

info	in	verband	met	groepen	en	activiteiten	in	andere	landen.	In	welk	land	zijn	welke	groepen	
te	vinden,	contactinfo,	een	paar	tools,	…	
Ook	onze	Facebookgroep	werd	opgefrist.		
	
Het	continu	proberen	om	het	ambassadorsnetwerk	te	versterken	is	hier	de	kerntaak.	Het	is	
belangrijk	om	meer	mensen/landen	te	bereiken	om	zo	het	netwerk	te	vergroten/versterken.	
De	ambassadeurs	van	de	verschillende	landen	hebben	directe	toegang	tot	elkaars	contactinfo.	
Hierdoor	kan	zeer	snel	ingespeeld	worden	op	vragen	van	bijvoorbeeld	een	locale	groep	die	
een	kamp	wil	organiseren	in	een	veemd	land.	De	vragende	eenheid	kan	bijvoorbeeld	in	direct	
contact	gebracht	worden	met	een	locale	groep	die	hen	kan	ontvangen.	
De	 Odysseusgroup	 kan	 ook	 een	 partner	 zijn	 in	 de	 dialoog	 tussen	 de	 verschillende	
landen/federaties.	
Eurosea	bekend	maken	in	de	nog	niet	deelnemende	landen	en	er	samen	voor	zorgen	dat	het	
voor	hen	mogelijk	wordt	om	een	delegatie	 te	 sturen	 is	ook	een	belangrijke	 taak.	Niet	alle	
landen	zijn	momenteel	 in	staat	een	delegatie	 richting	Eurosea	te	sturen.	Meestal	heeft	dit	
financiële	en/of	politieke	redenen.	
We	willen	ook	tonen	aan	de	“potato	scouts”	dat	Seacouting	ook	vooral	scouting	is,	maar	dan	
op	en	rond	het	water.	We	hebben	dezelfde	doelen,	normen	en	waarden.	Enkel	de	aard	van	
de	activiteiten	maken	het	verschil.	
	
Raoul	Molinas	(WOSM)	geeft	ons	vervolgens	een	korte	uitleg	over	de	werking	van	WOSM.	Hij	
leerde	seascouting	kennen	door	zijn	deelname	aan	Eurosea13	in	Polen	en	was	onder	de	indruk	

van	de	problemen	waar	we	tegenaan	lopen.	Hiervoor	had	hij	geen	
enkele	voeling	met	Seascouting.	Dit	bewijst	terug	het	belang	van	
ons	netwerk.	
Een	van	de	grote	doelen	van	WOSM	 is	het	 verdubbelen	van	het	
aantal	scouts	in	de	wereld	tegen	het	jaar	2023.	Momenteel	zijn	we	
met	 50.000.000…	 Om	 dit	 doel	 te	 bereiken	 moeten	 echter	 alle	
landen	ter	wereld	bereikt	worden…	 	

	
	
	
	
	
	
	
	



Voormiddag	deel	2:	Workshops	
“Preparations	and	extreme	conditions”	
We	starten	individueel	met	een	opsomming	(Post-it	gewijs)	van	
de	 zaken	waarmee	we	 rekening	 houden	 alvorens	 het	 starten	
met	de	organisatie	van	een	bepaalde	activiteit	(bv.	een	zeiltocht)	
Eén	voor	één	verduidelijken	we	nu	waar	we	persoonlijk	op	letten	
tijdens	de	organisatie	van	die	activiteit.	
Hier	 komen	 de	 verschillen	 tussen	 de	 verschillende	
landen/omstandigheden	duidelijk	in	de	verf	te	staan.	Sommigen	
hebben	 directe	 toegang	 tot	 water	 en	 hebben	 eigen	 varend	
materiaal.	Sommigen	moeten	hun	materiaal	transporteren	naar	
het	 water	 (soms	 enkele	 kilometers)	 omdat	 hun	 lokalen	 zich	
ergens	 anders	 bevinden	 en	 sommigen	 moeten	 zelfs	 beroep	
doen	op	externe	partners	en	materiaal	huren	of	inschrijven	voor	deelname	aan	een	bepaalde	
activiteit	op	het	water.	Als	ze	geluk	hebben	tegen	gunstig	tarief…	

Eens	 alle	 Post-it’s	
opgehangen	 en	 verduidelijkt	
zijn	 gaan	 we	 gezamenlijk	
proberen	 om	 de	 ideale	
voorbereiding	 samen	 te	
stellen	 uit	 de	 opgesomde	
punten.	
Ter	 afsluiting	 wordt	 nog	
uitgelegd	waar	op	gelet	moet	
worden	 tijdens	 de	 aanschaf	
van	kledij	voor	op	het	water.	
De	 verschillende	 technische	

textielsoorten,	
samenstellingen	 en	 hun	
werking	 en	 hoe	 ze	 te	
onderhouden.	

	
	
	
Namiddag	deel	1:	Workshops	
“Escape	the	boat”	
Om	de	boel	in	te	kleden	wordt	ons	een	kort	verhaaltje	verteld	over	een	kapitein	die	met	zijn	
bemanning	een	zware	reis	achter	de	rug	heeft.	Die	bemanning	zijn	wij	en	onze	kapitein	kan	
ons	niet	betalen	omdat	hij	geen	centen	kreeg	van	de	rederij.	Het	enige	wat	aan	boord	staat	is	
een	klein	koffertje	met	een	cijferslot.	Daarin	zit	naar	verluidt	de	beloning	voor	onze	noeste	
arbeid.	



Het	 komt	 er	 op	 neer	 dat	 er	 via	 raadsels	 en	 korte	 opdrachten	 (morse,	 seinvlaggen,	
pictogrammen,	rebussen,	voorwerpen	die	verstopt	zijn	en	een	hint	bevatten,	enzovoort,	een	
cijfercode	moet	gezocht	worden	om	het	koffertje	
te	openen…	
	
Bedoeling	 van	 de	 workshop	 is	 aantonen	 dat	 een	
simpele	opdracht	 voor	een	hoop	uitdagingen	kan	
zorgen.	 Dit	 soort	 opdrachten	 en	 de	 nodige	
technieken	en	kennis	komen	veelvuldig	aan	bod	bij	
de	“potato	scouts”	en	stukje	bij	beetje	zien	wij	ze	
binnen	 seascouting	 verloren	 gaan.	 En	 dit	 in	 een	
groot	 aantal	 van	 de	 	 deelnemende	 landen.	 De	
hoogste	tijd	dus	om	hier	iets	aan	te	doen!	
	
Natuurlijk	is	er	wat	vrije	tijd	en	kunnen	we	een	aantal	kano’s	lenen.	We	verlaten	het	haventje	
en	 trekken	een	uurtje	 de	Middelandse	 zee	op	om	 te	 genieten	 van	de	 zee	 en	het	 uitzicht.	
Waaw…	wat	een	ervaring!	
	
	
	
	
	
	
Namiddag	deel	2:	“Public	Event	+	Round	Table”	

De	voorzitter	(federaal	verantwoordelijke)	van	de	
Catalaanse	scouts	komt	ons	verwelkomen	en	geeft	
een	woordje	uitleg	over	scouting	hier	in	Catalonië.	
Wist	 je	 dat	 scouting	 hier	 minder	 dan	 50	 jaar	
geleden	nog	illegaal	was…	
Gelukkig	hielden	ze	vol	en	zijn	ze	er	nog!!!	
	
Ook	de	locale	IC	(Thomas	Genís	Galofré)	komt	ons	
de	Catalaanse	federaties	voorstellen.	Eéntje	ervan	
doet	aan	scubaduiken	en	alles	wat	daarrond	hangt	
zoals	 bijvoorbeeld	 speervissen,	 “free	 diving”	

(zonder	perslucht),	onderwaterfotografie/filmografie,	enz…	
Een	van	de	zaken	waar	ze	hun	schouders	onder	zetten	is	het	toegangkelijk	maken	van	de	sport	
voor	mensen	met	een	beperking...	
	
Vervolgens	is	het	de	beurt	aan	de	diaken	van	de	haven	van	Barcelona.	Hij	was	vele	jaren	bij	de	
scouts	en	nog	steeds	scout	in	hart	en	nieren.	Na	zijn	scoutscarrière	werd	hij	kapitein	ter	zee	
en	tot	zijn	pensioen	voer	hij	de	wereld	rond.	Nu	probeert	hij	het	leven	van	de	verschillende	
scheepsbemanningen	makkelijker	te	maken	door	hen	in	de	haven	van	Barcelona	belangeloos	
van	allerhande	bijstand	te	voorzien.	Morele	steun,	juridische	hulp	via	bevriende	advocaten,	
transport	naar	de	stad,	communicatie	met	familieleden,	enz…	
	
	



Een	 vertegenwoordiger	 van	 de	 Spaanse	
NGO	 “Open	 Arms”	 komt	 ons	 uitleggen	
hoe	 hun	 Maritime	 Rescue	 Coördination	
Centre	(MRCC)	werkt	en	welke	middelen	
ze	 ter	 beschikking	 hebben	 om	
reddingsoperaties	 uit	 te	 voeren.	
Momenteel	 is	hun	grootste	probleem	de	
vluchtelingenstroom	 overzee.	 De	 landen	
waar	de	vluchtelingen	vertrekken	hebben	
meestal	 geen	 kustwacht	 om	
reddingsacties	uit	 te	 voeren	en	over	het	
algemeen	worden	 de	 eigen	mensen	 aan	
hun	lot	overgelaten.	Zij	zijn	maar	één	van	
de	NGO’s	die	geconfronteerd	worden	met	dit	probleem.	Regelmatig	worden	ze	tijdens	hun	
reddingsoperaties	geconfronteerd	met	politieke	weerstand.	Dit	terwijl	ze	altijd	binnen	de	wet	
opereren.	
Nog	 niet	 zo	 lang	 geleden	 werden	 zij	 als	 reddingsschip	 zelfs	 beschoten	 door	 de	 Italiaanse	
kustwacht…	
	
’s	Avonds	genieten	we	nog	na	 in	onze	“Taberna	Pirata”	en	 tijdens	de	korte	karaoke	sessie	
ontdekken	we	dat	er	nogal	wat	internationaal	zangtalent	aanwezig	is.	Om	de	boel	af	te	sluiten	
werd	de	dansvloer	nog	onveilig	gemaakt.	Ons	motto:	“Een	leuk	feestje	zorgt	voor	een	goede	
verbroedering!”	
	
	
Dag	3:	

Tijdens	 de	 voormiddag	 worden	 we	
getracteerd	 op	 een	 Catalaanse	 culturele	 en	
maritieme	activiteit.	
We	vertrekken	met	de	bus	richting	Barcelona	
voor	een	bezoek	aan	het	maritiem	museum	
en	een	zeiltocht	met	de	Santa	Eulalia.	Een	van	
de	 oudste	 nog	 zeilende	 schepen	 in	 Europa.	
Het	 is	 eigendom	 van	 het	 museum	 en	 vaart	
nog	regelmatig	uit.	Het	museum	huist	
in	 het	 gebouw	 van	 de	 oude	
scheepswerf	 die	 volledig	 authentiek	
is	 gebleven.	 Onder	 andere	 een	
prachtige	replica	van	de	koningklijke	
galei	wordt	hier	tentoongesteld.	



Na	 het	 avonmaal	 hebben	 we	 onze	 internationale	 avond	
waar	 de	 verschillende	 landen	 en/of	 federaties	 zich	 door	
middel	 van	 lokale	 drank,	 spijs,	 badges,	 publicaties,	 enz...	
aan	elkaar	voorstellen.	
Een	 zéér	 welkome	 gast	 is	 onze	 eigen	 Luc	 die	 ons	 komt	
vervoegen.	 Hij	 brengt	 ons	 een	 gedeelte	 van	 ons	
representatief	materiaal	en	een	
speciale	 attentie	 voor	 onze	
gastheren.	Luc	staat	samen	met	

een	aantal	andere	deelnemers	aan	de	wieg	van	dit	evenement	dat	
er	 al	 jaren	 voor	 zorgt	 dat	 seascouts	 vanuit	 gans	 Europa	 (en	
daarbuiten)	elkaar	hebben	leren	kennen	en		samenwerken	tijdens	
verschillende	grote	projecten.	

Net	voordat	de	internationale	avond	begint	hebben	we	met	
de	aanwezige	leden	van	de	“orde	van	de	monkeyfist”	nog	
een	belangrijke	mededeling	te	doen.	We	willen	onze	vriend	
Werner	Strobel	uit	Oostenrijk	nog	bedanken	voor	alles	wat	
hij	 tot	 nu	 heeft	 gedaan	 voor	 ons	 project	 (European	
Seascouting)	door	hem	op	te	nemen	in	onze	orde.	Hij	is	één	
van	onze	ambassadeurs	en	helpt	ervoor	zorgen	dat	we	een	
sterk	netwerk	hebben	dat	continu	blijft	groeien.	

	
Als	je	hier	meer	wil	over	weten	vind	je	het	nodige	binnenkort	via	onze	site:	www.seascouts.eu	
	
	
	
Dag	4:	
	
Voormiddag	deel	1:	

De	kandidaten	die	de	volgende	editie	van	Eurosea	willen	“hosten”	en	
de	kadidaten	voor	de	nieuwe	Odysseus	Group	stellen	zich	voor	aan	de	
deelnemers.	
De	eventuele	gastlanden	zijn	Griekenland	en	
Frankrijk.	Elk	om	beurt	leggen	ze	aan	de	hand	
van	een	presentatie	uit	hoe	zij	aan	scouting	

doen	en	waarom	Eurosea	in	hun	land	zou	moeten	doorgaan.	
Een	 straf	 feit	 bij	 de	 Grieken	 is	 dat	 hun	 opleiding	 en	 dus	 hun	
brevetten	erkend	worden	door	Lloyds	Register.	
	
Vervlogens	is	het	aan	de	kandidaten	voor	de	Odysseus	Group	om	zich	voor	te	stellen.	

- kandidaat	1:	Thaïsa	Van	Speybroek	(België)	
- kandidaat	2:	Joanna	Filipiak-Markiewicz	(Polen)	
- kandidaat	3:	David	Wraight	(United	Kingdom)	
- kandidaat	4:	Asta	Kederyte	(Litouwen)	
- kandidaat	5:	Tahin	Riberto	(Frankrijk)	
- kandidaat	6:	Elina	Sirkiä	(Finland)	
- kandidaat	7:	Sergei	van	der	Hoof	(Nederland)	



- kandidaat	8:	Jan	Mrkos	(Tsjechië)	
- kandidaat	9:	Elektra	Fothnopoulou	(Griekenland)	
- kandidaat	10:	Anna	Thomsen	(Denemarken)	

	
Ron	Bird,	uit	Nieuw	Zeeland,	geeft	ons	nog	een	korte	uiteenzetting	over	het	ontstaan	en	de	
geschiedening	van	de	Odysseus	Group	en	Eurosea.	Een	Europeaan	is	hij	wel	niet	maar	hij	staat	
vol	 achter	 het	 gegeven	 “European	 Seascouting”	 en	 verleent	 ons	 dan	 ook	 reeds	 jaren	 alle	
steun.	 Ook	 Luc	 Vannevel	 is	 terug	 aanwezig.	 Hij	 heeft	 de	 niet	 onbelangrijke	 taak	 de	
verkiezingen	in	goede	banen	te	lijden.	We	willen	immers	dat	alles	volgens	de	regels	gebeurt	
en	alles	eerlijk	verloopt.	
Luc	komt	ons	ook	vervoegen	tijdens	een	aantal	van	de	workshops.	
	
Voormiddag	deel	2:	Workshops	
“Water	Rescue”	
Dit	is	een	“hands	on”	workshop…	
Dus…	zwemgerief	aan	en	het	zoute	water	in	voor	een	les	reddend	zwemmen.	Een	paar	simpele	
maar	 toch	 zeer	 specifieke	 technieken	 worden	 ons	 aangeleerd	 om	 een	 drenkeling	 na	 te	
springen	en	uit	het	water	te	krijgen.	We	leren	ook	hoe	je	een	“menselijke	brug”	maakt	zodat	
je	met	twee	mensen,	eentje	aan	de	wal	en	ééntje	in	het	water,	iemand	vanuit	het	water	zeer	
veilig	op	een	ponton	kan	helpen.	Deze	techniek	werkt	zowel	met	bewuste	als	bewusteloze	
personen…	
	

Namiddag	deel	1:	Workshops	
“How	to	transform	a	scout	into	a	Seascout”	
Eerst	 en	 vooral…	 wat	 is	 nu	 een	 seascout	 of	
seascoutsgroep?	
Wat	 heb	 je	 nodig	 om	 aan	 “Seascouting”	 te	
kunnen	doen?	
	
We	zetten	onze	ideeën	op	papier	en	gaan	de	
discussie	aan…	
Waar	beginnen	we	als	we	een	nieuwe	groep	
willen	 opstarten	 of	 eventueel	 van	 een	

scoutsgroep	een	seascoutsgroep	willen	maken…	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Namiddag	deel	2:	
Verkiezing	nieuwe	Odysseus	Group	en	het	gastland	voor	de	volgende	editie	van	Eurosea.	
	
Er	werd	gekozen…	

Host	Eurosea	15	wordt	Griekenland	(Athene)	
	
Odysseus	Group:	 -	Thaïsa	Van	Speybroek	(België)	(voorzitter)	

	 	 -	David	Wraight	(United	Kingdom)	
	 	 	 -	Asta	Kederyte	(Litouwen)	
	 	 	 -	Elektra	Fothnopoulou	(Griekenland)	
	 	 	 -	Elina	Sirkiä	(Finland)	
	 	 	 -	Jan	Mrkos	(Tsjechië)	
	
	
	
’s	Avonds:	

“Catalonian	evening”	
We	worden	weggeleid	van	het	BISC	en	komen	op	een	plein	
terecht	waar	we	kunnen	genieten	van	een	paar	Catalaanse	
tradities	 waaronder	 het	
dansen	met	de	Duivel.	Na	het	
spectakel	 worden	 we	
uitgenodig	voor	het	bereiden	
en	 proeven	 van	 een	 typisch	
Catalaans	drankje.	

	
Proost!	
	
	
Dag	5:	
	
Voormiddag	deel	1:	
Eerste	vergadering	nieuwe	Odysseus	Group	en	vrije	tijd	voor	de	deelnemers	
	
Voormiddag	deel	2:	

Sluitingsceremonie,	afscheid	en	groepsfoto	
Na	 de	 middag	 begint	 het	 vertrek	 van	 de	 deelnemers	
huiswaarts.	
	
	
	
	
	
	
	
	



Voor	Thaïsa	en	mezelf	staat	op	zondag	nog	een	bezoek	aan	het	Natuurhistorisch	museum	en	
een	have	dag	sightseeing	in	Barcelona	op	het	programma.	
	
Op	maandagmorgen	nog	vlug	een	lekker	ontbijt	samen	met	onze	Schotse	vriend	David	J.	Roy	
en	dan	richting	station	waar	de	trein	op	ons	staat	te	wachten...	enfin...	dat	hopen	we	dan	toch!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Je	wil	meer	info	over	de	Odysseus	Group	en/of	je	wil	eventueel	eens	mee	als	deelnemer	naar	
Eurosea?	
	
Je	vind	alles	wat	we	doen	op	onze	site:	www.seascouts.eu	
Meer	uitgebreide	verslagen	over	de	verschillende	workshops	die	aan	bod	kwamen	vind	je	hier	
ook	terug.	
	
Ook	internationale	evenementen	worden	hier	aangekondigd.	Ideaal	dus	als	je	met	je	groep	
eens	“iets	anders”	wil	doen	en	nieuwe	mensen	wil	leren	kennen.	
	
Er	is	ook	een	Facebookgroep	“European	Sea	Scouting”.	Meld	je	dus	zeker	aan	en	werk	actief	
mee	aan	ons	project	door	evenementen	te	delen,	foto’s	van	kampen	en	activiteiten,	enz…	
Vragen	voor	bijvoorbeeld	een	buitenlands	kamp	of	deelname	aan	een	buitenlands	evenement	
kunnen	hier	ook	gesteld	worden.	Noem	maar	op…	
Voorlopig	hebben	we	iets	meer	dan	800	leden	en	dat	moeten	er	veel	meer	worden!	
	
Mocht	je	het	antwoord	op	je	vragen	niet	direct	vinden	zijn	Thaïsa	en	ikzelf	uiteraard	steeds	
bereid	tot	een	extra	woordje	uitleg!	
	
	

Seascoutsgroeten,	
Kris	

	


