
JOEPIE 29 HIGHLAND CHALLENGE

4-daagse staptocht
13-16 april 2021



Hey "bijna" Schotse Hooglanders

Van 13 tot en met 16 april zijn jullie met de Sjo’ers, Simmers of 

Jonghernieuwers op een groots avontuur: De Joepie 29 Highland Challenge. 

Lukt het jullie om alle uitdagingen van de Schotse clans uit te voeren en zo 

te bewijzen dat jullie echte Schotse Hooglanders zijn? 

Om jullie voldoende voor te bereiden op deze uitdagingen, vinden jullie in 

deze brochure een overvloed aan tips, leuke weetjes, toffe spelletjes en 

nog zoveel meer. 

Hoe ziet Joepie 29 er exact uit? 

Joepie 29 zal bestaan uit een hoop uitdagingen die jullie als groep kunnen uitvoeren. 
De drie hoofduitdagingen zijn het streefdoel voor deze Joepie:

Joepie is Joepie niet zonder de befaamde 100 
km, wandel dus 100 km met jullie groep. Voltooi 
deze uitdaging en haal jullie eerste 10 punten 
binnen!

Verdien als groep 100 punten en ontdek 
welk patroon jullie kilt heeft.

Joepie zou Joepie niet zijn als we geen verbondenheid creëren 
over de groepen heen. Wandel daarom samen met alle 
KSA-groepen de wereld rond. 
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Hoe begin je aan deze Highland Challenge? 

Lees dit waardevolle boekje grondig. Het helpt jullie op weg bij de start van jullie eigen 
Joepie 29. Ga op zoek naar de ideale dagtocht die enkele uitdagingen bundelt. Doe dit 
voor elke Joepie-dag en bereik zo de drie einddoelen.

1. Zoek leuke wandelingen die jullie in 
groep kunnen doen. Tip: Dit boekje is 
een goudmijn aan inspiratie. 

2. Wandel in groep, maar binnen de 
huidige geldende regels. Zolang 
het mag, blijft groepsbinding een 
belangrijk kenmerk van Joepie. Tijdens 
het schrijven van deze brochure gold de 
regel van 10 deelnemers als 1 bubbel.

3. Volbreng de drie hoofduitdagingen. 
Een zeer getalenteerde jury beloont 
inzet en originaliteit! 

4. Bekijk de uitdagingen grondig en 
bepaal samen welke jullie willen 
voltooien. 

5. Hebben jullie een uitdaging volbracht? 
Geef deze dan zeker in op het Joepie 
29 - Highland Challenge platform!  

https://hc.joepie29.be
6. Zijn jullie op pad? Stuur ons zeker jullie 

leukste foto’s, filmpjes, TikToks ... door. 
Gebruik #Joepie29 en verover zo een 
plaatsje in onze dagelijkse livestream 
om 20u of zelfs op de slotshow van 16 
april om 19u! 

7. Geef zeker voor vertrek eventuele 
wijzigingen in deelnemersaantallen 
en leiding door aan de organisatie via 
joepie@ksa.be.

8. Volg het Facebookevent om van 
alles op de hoogte te blijven. Zet jullie 
meldingen aan. 

9. Sluit iedere dag af met een wervelende 
live stream en kijk 16 april naar de enige 
echte online Joepie 29 Highland 
Challenge Slotshow!

Maak er samen met jullie groep en alle 
andere KSA’ers een onvergetelijke 
Joepie 29 van.

Veel lees- en wandelplezier! 
De Joepie-organisatie
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UITDAGINGEN
Zoals we al lieten vallen in ons voorwoord zijn er enkel Schotse clans 

die jullie uitdagen om te bewijzen dat jullie echte Highlanders zijn. Stukje 

voor stukje onthullen wij de verschillende clans en wat zij van jullie 

verwachten. 

Clan Moncreiffe

Clan Moncreiffe zal als één van de 
oudste clans van Schotland de drie 
hoofduitdagingen beoordelen. Deze 
clan uit de Schotse Hooglanden dankt 
zijn naam aan de “Monadh Croibhe” wat 

“heuvel van de heilige tak” betekent. De 
Joepie 29 Highland Challenge draait om 
het uitvoeren en doen slagen van volgende 
uitdagingen:

Hoofduitdaging

Hoofduitdaging Hoofduitdaging

uitdaging 1

uitdaging 2 uitdaging 3

10

10 10

Dit is het maximum aantal 

punten dat je kan verdienen 

voor deze uitdaging!

Benieuwd naar welke uitdagingen er nog zijn? Kijk snel verder op pagina 9

Great Glen meets Joepie: 
100 km wandelen in 4 
dagen per groep.

Behaal minstens 100 punten 
met jullie groep en onthul zo 
jullie eigen unieke kilt.

Wandel met alle groepen 
samen volledig rond de 
wereld.
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Joepie is een fantastische en onmisbare 
ervaring. Daarom is het belangrijk 
dat iedereen de kans krijgt om de 
Joepie-ervaring te beleven. Hoe zorg 
jij er met je groep voor dat Joepie zo 
toegankelijk mogelijk is voor iedereen? 
We geven hieronder enkele tips mee.

Zorg dat niet altijd dezelfden vooraan of 
achteraan wandelen. Voer af en toe een 
position switch uit. Gebruik daarvoor 
eens een speeddate tijdens het wandelen 
of kies een lied en zodra je dat lied hoort, 
wandelen de leden op een andere plaats 
in de groep.

Vraag op voorhand na bij je leden of 
iedereen het materiaal heeft om deze 
Joepie Highland Challenge te stappen: 
stapschoenen, regenjas, een drinkbus ... 
Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Zijn er leden die bepaald materiaal niet 
hebben? Check bij medeleiding en 
oud-leiding of zij materiaal hebben dat 
gebruikt kan worden.

Zorg voor een gezamenlijk 
opwarmmoment bij de start van de 
wandeling en een cool down op het einde 
van de wandeling, zo voorkom je blessures. 

Zorg eventueel voor een vaste 
dagstructuur. Wie weet hebben sommige 
leden van jouw groep daar wel nood aan.

Spreek op voorhand af met je leiding wie 
wanneer zijn gsm meeneemt. Kijk ook op 
voorhand of je voldoende 4G hebt voor 
de volledige tocht. Print eventueel op 
voorhand de routes af, zodat iedereen mee 
de route kan lezen en volgen. 

Stimuleer om grenzen te verleggen maar 
bewaak ook altijd ieders grenzen. Check 
op tijd of iedereen nog oké is. Doe 
dat spontaan tijdens het wandelen of las 
een formeel moment in op het einde van 
de dag, of doe gewoon beiden! Neem 
bijvoorbeeld elke dag evenveel snoepjes 
mee als er leden meestappen. Probeer 
om doorheen de dag met elk lid een (kort) 
babbeltje te doen en geef hen dan ook een 
snoepje. Zo kan je bij jezelf nagaan of je 
voldoende aandacht had voor iedereen in 
de groep die dag. Of voorzie op het einde 
van de stapdag eventueel een evaluatie 
van de dag. Hoe voelt iedereen zich? Heeft 
er iemand pijn? Zien we de volgende dag 
zitten? 

Een aanmoediging motiveert! Als 
je groep het even moeilijk heeft, bel 

Iedereen van de groep mee op stap!

INCLUSIEVE JOEPIE

6



eens naar oud-leiding of leiding die niet 
meestapt voor bemoedigende woorden. 
Of plan je routes langs de huizen van 
andere leden, leiding, oud-leiding, ouders, 
sympathisanten … en roep hen  op 
voorhand op om bemoedigende posters, 
spandoeken, ballonnen … op te hangen 
om jullie te steunen!  

Zorg ervoor dat de banen voor iedereen in 
jouw groep toegankelijk zijn. Denk vooraf 
dus zeker na over welke route jullie juist 
gaan stappen. Een heuvelig zandpad is 
een stuk lastiger voor de kuiten en knieën 
dan een asfaltweg. 

Steek genoeg variatie in de challenges die 
jullie aangaan. Maak daarbij echt gebruik 
van de interesses en talenten die aanwezig 
zijn in jullie groep en vermijd challenges 
waar niet iedereen van jullie groep aan kan 
deelnemen 

Vergeet niet: jullie doen dit als een team! 
Leg vooraf dus zeker uit aan jullie groep 
dat dit een teambuilding is en geen 
individuele competitie.

Waar je je route ook start en eindigt, 
zorg dat zowel de startplek als eindplek 
bereikbaar is voor iedereen. 

Vraag aan je leidingsgroep of er enkele 
leid(st)ers op stand-by willen staan tijdens 
jullie wandelingen voor als er iemand van 
de groep het echt niet meer ziet zitten of 
geblesseerd geraakt en wilt stoppen. Dan 

kan je die leiding opbellen om die persoon 
te komen ophalen. 

Geef altijd erkenning aan personen die 
het moeilijk hebben en reageer op een 
positieve manier. Als iemand aangeeft 
pijn te hebben of moeilijkheden te 
ondervinden vraag hen naar het gevoel, 
naar wat de motivatie kan zijn om ondanks 
de moeilijkheden verder te doen.  
Bijvoorbeeld: heb je het tot nu toe al leuk 
gevonden? Wat vond je een leuk moment? 
Zou je het fijn vinden mochten we nog eens 
zoiets doen? Bevestig dat het sterk is wat 
iemand al gepresteerd heeft tot nu toe. 

Zorg voor afleiding tijdens het stappen. 
Muziek kan motiverend helpen tijdens 
de tocht, maar ook spelletjes werken 
motiverend. Speel bijvoorbeeld eens een 
omgevingsbingo of check deze bundel 
voor nog meer tips.

Geef de stappers die het lastiger hebben 
een buddy. Die buddy kan aangeven 
wanneer het te lastig wordt, want voor de 
stapper is het soms moeilijk om dat toe te 
geven.

Wist je dat het diepste loch 
in Schotland niet Loch Ness, 
maar wel Loch Morar is?

Scottish Facts
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Wist je dat het nationale dier van 

Schotland de eenhoorn is?

Scottish Facts

Welk Schots dier ben jij?

Vul afzonderlijk de ‘Joepie 29’-test in en ontdek 

welk Schots dier in ieder van jullie schuilt!

Scan de QR-code en begin aan de test. 

Geen QR-scanner? Niet erg: 

https://tinyurl.com/269vdc2g.
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UITDAGINGEN
Clan Campbell

Clan Campbell, één van de grootste 
en machtigste clans van Schotland, kan 
niet ontbreken bij onze uitdagers. Hun 
motto is “Ne Obliviscaris” wat wil zeggen: 
“Vergeet Niet” en hun opdrachten 

spelen daarop in. Verdiep jullie dus in de 
Schotse wereld (Google is jullie vriend) en  
Ne Obliviscaris wat de exacte cijfers zijn 
om deze uitdagingen feilloos uit te voeren. 

Clan Campbell Clan Campbell

Clan Campbell

Clan Campbell

Clan Campbell

Clan Campbell

uitdaging 4 uitdaging 5

uitdaging 6

uitdaging 8

uitdaging 7

uitdaging 9

2 4

3

3

3

4

Kijk snel verder op pagina 12 voor nog meer uitdagingen.

Loop 100 m dubbel zo 
snel als een Schotse 
Hooglander.

Wandel 5 km op exact de 
tijd die een Haggis van 454 
g nodig heeft om te grillen.

Wandel zolang als de langste 
brug van Schotland, Forth Bridge, 
rechtdoor. Neem over deze 
lengte dus geen enkele afslag, 
denk aan een rechtdoortocht.

Wandel evenveel hoogte- 
meters als Calton Hill hoog is. 

Wandel één tiende van de 
maximale lengte van het 
meer van Lochness langs 
water.

Wandel door een straat, 
pad of steegje dat even 
lang is als vijf keer de kortste 
straat ter wereld. 
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Een Joepietocht is op zijn best wanneer jullie de bewoonde wereld even achter jullie 
kunnen laten. Bereid jullie voor en ga vlot op stap door de ongerepte natuur met deze 
gouden tips!

Denk na over enkele sanitaire stops op jullie 
tocht. Ga op zoek naar openbare WC’s die 
jullie kunnen gebruiken.  

Zoek naar plaatsen om 
jullie drinkbussen te vullen 
of voorzie voldoende 
water om een dag op pad 
te gaan. 

Stem met KSA-groepen in de buurt 
af waar jullie gaan wandelen. Zorg dat 
jullie elkaars route zoveel mogelijk 
proberen te vermijden. 

NMBS Youth Holiday: Indien jullie 
van plan zijn om iedere dag de trein 
te nemen, kijk dan zeker of Youth 
Holiday niets voor jullie is en reis een 
week lang aan een voordelig tarief. 

Bekijk de coronamaatregelen grondig 
en zorg dat jullie tochten voldoen aan 
de regels. Check zeker of de gemeente/
stad waar jullie gaan wandelen 
strengere regels hanteren. 

Zorg dat iedereen genoeg 
eten voorziet, zo moeten jullie 
niet meer met zijn allen langs 
de winkel en vermijden jullie 
onnodig contact. 

Hebben jullie nog vragen over hoe veilig op tocht gaan of hoe jullie best 
drukke punten vermijden? Check pagina 22 of mail gerust naar eva@ksa.be. 

Gouden tips voor een geslaagde Joepie
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Willen jullie helemaal voorbereid zijn 
op dit groots avontuur? Waag jullie 
dan aan het trimmen van een echte 

Schotse Hooglander! (Of een hond, kat,  
hamster … 😉) Veel succes en deel het 
eindresultaat zeker met #Joepie29.

Reinig de oren, schaaf de hoeven bij, haal de losse plukken haar uit 
de vacht en borstel alle knopen er uit.

Droog de Highland koe goed 
af, föhn en borstel daarna de 
vacht goed.

Sproei de Schotse Hooglander nat en was hem/haar met een 
ontvettende shampoo. Eenmaal dat gebeurd is, wassen jullie 
hem/haar een tweede keer met een shampoo die de vacht 
verzorgt. Doe er ook nog een conditioner bij en spoel af.

1

3

2

Begin met het haar op de poten te knippen en werk omhoog: begin 
met de voorpoten, dan de achterpoten en vervolgens de bips.

Eenmaal de benen en bips 
geknipt zijn, werken jullie 
verder langs het lichaam, de 
borst en tot slot het hoofd.

4

5

Wist je dat Zweinstein van de ‘Harry 

Potter’-boekenreeks gesitueerd is in 

de Schotse Highlands?

Scottish Facts

How to groom your highland cow
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UITDAGINGEN
Clan Barclay

Schotland staat bekend om zijn mooie en 
ruige velden en natuur. Om die reden daagt 
Clan Barclay jullie uit om de ongekende 
wegen in België te ontdekken. Ga op zoek 
naar net dat tikkeltje meer dat ons landje 
te bieden heeft. Waarom juist deze clan? 
Heel simpel, hun naam is afkomstig van de 

woorden beau en lee, dat mooi en veld/
weide betekent.

Extra weetje: Oorspronkelijk komt deze 
clan uit Normandië, maar wij begrijpen ook 
dat bij het zien van het prachtige Schotland, 
verhuizen voor de hand lag. 

Clan Barclay

Clan Barclay

Clan Barclay

Clan Barclay

Clan Barclay

Clan Barclay

uitdaging 10

uitdaging 12

uitdaging 14

uitdaging 11

uitdaging 13

uitdaging 15

3

4

2

3

2

1

Wandel een stuk van een 
pelgrimsroute.

Koprol 20 m op een GR-route en 
doe dat estafette gewijs: geef 
de koprol telkens door aan een 
volgende persoon.

Wandel door een natuurpark.

Wandel een stuk over de 
grens van Vlaanderen/
Wallonië.

Breng een bezoek aan een 
knuppelpad/vlonderpad.

Maak een route door 
bosgebied.
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Clan Barclay

Clan Barclay

Clan Barclay

Clan Barclay

Clan Barclay

Clan Barclay

Clan Barclay

Clan Barclay

uitdaging 16

uitdaging 19

uitdaging 21

uitdaging 23

uitdaging 17

uitdaging 18

uitdaging 20

uitdaging 22

5

3

4

2

1 punt per zak

3

3

5

Wandel door minstens 
drie steden die ooit Stad X 
waren.

Maak een nachtelijke wandeling/
dauwtrip. Maak jullie zeker 
goed zichtbaar met fluohesjes 
en lichtjes. 

Wandel een eenhoorn of ander 
Schots figuur en registreer die 
op Strava. Zo ontstaat er een 
wandeltekening. 

Steek een provinciegrens 
over en ga op ontdekking op 
ongekend clan-terrein.

Hou mee de Schotse velden proper en verzamel zoveel mogelijk 
zwerfvuil.  Maak er een mooi filmpje over. TIP: Bij mooimakers kunnen 
jullie gratis opruimmateriaal verkrijgen.

Wandel van één stadhuis/
gemeenteplein/... naar een 
ander. 

Steek origineel het water 
over en bereik zo Schotland 
(maar niet echt he 😉).

Plan een route van zes uur 
met jullie groep.

Kijk snel verder op pagina 18 

voor nog meer uitdagingen.
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VOORBEREID OP TOCHT!
Dé hoofduitdaging, 100km wandelen in groep, is een serieuze prestatie. 

Met volgende tips start je voorbereid aan Joepie en zal het een pak 

eenvoudiger gaan!

Zoek de juiste schoenen: 

Nieuwe wandelschoenen 

moet je altijd inwandelen! 

Loopschoenen die je 

draagt om te hardlopen/

wandelen zijn ook goed.

Bouw je (wandel)conditie 
rustig op. Begin eerst met 
5 km, dan eens 10 km, 
enzovoorts.Trek nooit je schoenen uit tijdens de 

tocht! Door al dat wandelen zetten je 

voeten wat uit waardoor het moeilijk 

wordt, en soms zelfs pijnlijk, om je 

schoenen weer aan te trekken.

Sponzen of maandverbanden helpen 
blijkbaar tegen pijnlijke schouders, 
zorg dat je een setje mee hebt en 
steek ze onder de schouderbanden 
van je rugzak.

Bij deze editie moet je echt geen 

zware rugzak dragen. Bespreek in 

groep wie wat in de rugzak steekt 

en zorg dat iedereen ongeveer 

evenveel draagt, of wissel 

geregeld van rugzak.
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Bij warm weer of zweet is 

Zwitsal je beste vriend!

Jeans is een NO-GO tijdens Joepie! 
Je wilt echt geen schuurplekken op je 
benen. Een kilt is the way to go.

Als je met iets zit voor, tijdens of 

na Joepie kan je altijd terecht bij  

0485 76 63 57

Probeer zo weinig 

mogelijk te gaan zitten. 

Ja, we weten het … dat 

is makkelijker gezegd 

dan gedaan, maar 

toch! Je zal minder 

problemen hebben om 

weer op gang te komen.

Wist je dat de Edinburgh Zoo een 

pinguïn genaamd Sir Nils Olav heeft 

die brigadegeneraal is en tot ridder is 

geslagen?

Scottish Facts

Wist je dat whiskey niet uitgevonden 
werd in Schotland, maar in Ierland in 
de 15de eeuw?

Scottish Facts
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Om jullie al op pad te helpen tijdens 
de voorbereidingen, hebben we een 
voorbeeld dagverloop gemaakt. Plan 
zeker jullie Joepieweek in naar de 
capaciteiten van de groep! Vergeet niet 
om steeds rekening te houden met de 
geldende coronamaatregelen. 

In dit voorbeeld gaan we ervanuit dat 
we moeten wandelen in een bubbel van 
tien personen en overnachtingen niet zijn 
toegestaan.

Maandag 12 april 2021
Liefste dagboek, ik ben echt super excited! 
Ik heb net om 20:00 de livestream gevolgd 
en die was fantastisch. Ik wist niet zo goed 
wat ik ervan moest verwachten, maar ik heb 
er nu echt keiveel goesting in! Ik ben blij dat 
we als leidingsgroep al wat op voorhand 
hebben gepland, welke uitdagingen we 
gaan doen, hoeveel we per dag willen 
stappen en wie in welke bubbel zit, maar 
bon, ik ga vroeg mijn bed in, morgen een 
vroege dag! Nog even snel mijn dagrugzak 
maken; genoeg water, zonnecrème, pet, 
lunchpakket, snacks, kleine luidspreker 
en natuurlijk onze eenhoorn mascotte! 
Slaapzacht.

Dinsdag 13 april 2021
Liefste dagboek, ghohoho wat een dag, ik 

weet niet zo goed waar ik moet beginnen. 
Ik ben echt al supertrots op onze leden: 
niet gezaagd, keigoed mee gedaan, wat 
wilt een leider nog meer?! Ah ja, misschien 
drie zakken gevuld met zwerfvuil! 
We zijn vandaag vroeg begonnen, om 8:30 
hadden we met onze bubbel afgesproken 
aan ons lokaal. Met onze leidingsgroep 
hadden we een gecodeerde route 
gemaakt. Tsjaka, uitdaging 1 is al binnen! 
Ik had dan ook al een foto genomen van 
onze leden die het aan het oplossen zijn 
en ineens ingediend op de Highland 
Challenge website. Wij waren de eerste 
die de route gingen stappen, de andere 
bubbel doet dit morgen. Ook al kregen we 
wel maar één keer de punten, we vonden 
het wel een tof idee dat alle leden een 
beetje hetzelfde doen. De route liep door 
onze eigen buurt. We passeerde plekjes 
die we kenden, maar ook minder bekende 
plekken! We zijn rustig begonnen en 
hebben al een dikke 20 km in onze benen. 
Sebiet is het weer de livestream om 20:00. 
Hopelijk komen we erin voor. We hebben 
veel gedeeld met #joepie29! Spannend! 
Tot morgen voor nog een dag.

Woensdag 14 april 2021
Liefste dagboek, vandaag treindag!
We waren gestart in een station in onze 
buurt. We zijn met de fiets naar daar gegaan 

voorbeeld van een week als leiding op Joepie 29!

Hoe ziet Joepie 29 Highland Challenge eruit?
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(ssst, we hebben stiekem onze Strava toen 
ook op gezet, maar ik denk wel dat ze er 
achter gaan komen, 15 km/u is misschien 
wat snel te voet 😄). We hebben een klein 
half uurtje op de trein gezeten om eens in 
een andere omgeving te wandelen. Deze 
keer stonden vooral de uitdagingen in het 
bos op de planning en het vinden van een 
kasteel! We zijn van het ene station naar 
het andere gewandeld en zijn nu op de 
terugweg naar huis.
Gisteren zijn we niet in beeld geweest 
tijdens de livestream, hopelijk vanavond 
wel. We hebben extra veel Schotse filmpjes 
gemaakt! Vandaag hebben we trouwens 
30 km gewandeld, dat betekent dat we als 
groep nu al 100 km hebben gedaan (samen 
met de andere bubbel), maar we gaan voor 
100 km per persoon! Tot morgen, we zitten 
al in de helft!

Donderdag 15 april 2021
Liefste dagboek, oké, vandaag was het 
een moeilijke dag. Helaas kon iemand 
niet meer verder. We hebben hem nog 
wat proberen motiveren, maar hij zat 
er duidelijk door. Ik ben wel blij dat we 
konden rekenen op onze oud-leiding om 
hem te komen oppikken met de auto, de 
bus had ook wel gelukt, maar een beetje 
luxe kan geen kwaad. 😉 En nog wat toffer 
nieuws, we waren te zien met onze foto van 
onze eenhoorn! Driewerf hoera!
Vandaag hebben wij ons bezig gehouden 
om zoveel mogelijk uitdagingen van Clan 
Campbell te doen, best wel een zware dag 
dus, maar we hebben er wel veel gehaald! 
Goed dat ik op Strava wat duidelijk namen 

aan mijn routes had gegeven, dan kan ik ze 
nu makkelijker linken aan de uitdagingen.
Ik ben doodop, dus weer vroeg mijn bed 
in, maar eerst nog de livestream natuurlijk! 
Tot morgen!

Vrijdag 16 april 2021
Liefste dagboek, het is gedaan. Heel 
spijtig! Het was nog wel een leuke laatste 
dag, we hadden eigenlijk niets gepland. 
We zijn vertrokken met een dobbelsteen 
en dan lieten we de kans bepalen waar we 
uitkwamen (oké, we hebben een beetje vals 
gespeeld om die kapel te passeren, en de 
E19 leek ons toch net geen goed idee 😉). 
Ik vind het wel spijtig dat we niet met onze 
hele groep konden wandelen. Dan hadden 
we misschien wel wat minder uitdagingen 
kunnen doen, maar dat was niet zo erg 
geweest, we hadden ons sowieso rot 
geamuseerd! Voor de slot livestream zijn 
we met onze bubbel samen in de tuin op 
een groot scherm aan het kijken, om er zo 
toch een groot feest van te maken! Joepie 
29, u was raar, maar fantastisch, een uniek 
evenement dat niemand anders meer zal 
mogen doen en ik ben blij dat wij dat toch 
maar even mochten meemaken!

Wist je dat de nationale 
bloem van Schotland de 
distel is?

Scottish Facts
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UITDAGINGEN
Clan Sinclair

Afkomstig uit Normandië, maar zeker geen 
buitenbeentje binnen de Schotse Clans, 
dat is clan Sinclair. Zij zijn een Hooglandse 
adellijke clan met verschillende stukken 
land. In zo’n groot verspreid gebied kan 
men al eens wat tegenkomen. Ga de 
zoektocht aan en kom terug van jullie 
tochten met een verruimde blik en veel 
nieuwe ontdekkingen. 

Clan Sinclair Clan Sinclairuitdaging 25 uitdaging 27
2 3

Vind het monster van Loch Ness 
(of een geocache 😉 ) op jullie 
route.

Wandel over vijf verschillende 
ondergronden in één tocht 
(hout, zand, steen ...).

Clan Sinclair

Clan Sinclair

uitdaging 24

uitdaging 26

Maak een wandeling waar jullie grote grazers (geen gewone Belgische 
koe tenzij ze echt gigantisch is) tegenkomen, hopelijk zijn het Schotse 
Hooglanders!

Passeer op jullie route zeven KSA-lokalen. Lijkt zeven een hoog getal? 
Ontdek dan zeker het verhaal van Rathlin Island en Robert the Bruce. 
Zeven staat daarin centraal als het getal van doorzettingsvermogen. 

3

4

Wist je dat Gaelic nog altijd aanzien 

wordt als één van de officiële talen in 

Schotland? De anderen zijn Engels en 

Schots.

Scottish Facts
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Clan Sinclair

Clan Sinclair

Clan Sinclair Clan Sinclair

Clan Sinclair

Clan Sinclair

Clan Sinclair

Clan Sinclair

uitdaging 28

uitdaging 32

uitdaging 34 uitdaging 35

uitdaging 29

uitdaging 31

uitdaging 30

uitdaging 33

2

2

6 2

1

3

Wandel een route op los 
zand.

Wandel langs een kasteel.

Zoek een deel van Stonehenge 
in België.

Kom minstens vijf verschillende 
dieren tegen op een route, 
insecten tellen niet mee!

Maak een wandeling waarbij jullie minstens tien religieuze gebouwen 
passeren (kappel, synagoog, kerk, moskee ...). Dat mogen meerdere 
gebouwen van dezelfde soort zijn.

Passeer op jullie tocht vijf plaatsen die iets te maken hebben met 
Schotland, vb: Café den Doedelzak. Trek er steeds een originele foto in 
thema. Laat zeker jullie fantasie de vrije loop. 

Maak een woordslang 
met straatnaambordjes 
van straten. (1 punt per 5 
gebruikte bordjes)

Doe een stuk 
blotevoetenpad.

Kijk snel verder op pagina 24 voor nog meer uitdagingen.

3

5
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HIGHLAND REISSPELLETJES

IK GA OP REIS NAAR SCHOTLAND EN NEEM MEE

Maak van je tochten een echte beleving en steek 

er leuke extra’s in. Even ontspannen na een zware 

beklimming met een potje natuurtwister? Dat kan 

allemaal! We geven jullie vier leuke spelletjes 

mee voor onderweg. 

Natuurlijk hoort deze klassieker ertussen! Wij nemen al 
zeker en vast onze doedelzak mee, en jullie?

Wist je dat de eerste Highland Games georganiseerd werden in de 11de eeuw?

Scottish Facts
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Voila, hiermee zal (een deel van) je tocht zeker plezanter worden! Hebben jullie zelf 

nog hét ideale reisspel? Giet het in een Highlandsausje en laat het ons zeker weten met 

#Joepie29

NATUURTWISTER

FARMERS WALK

GELE NESSIE

Schotland staat bekend om zijn 
adembenemende landschappen. Waan je 
even in de Schotse Highlands en gebruik 
de natuur als twistermat. “Linkervoet op 
dennenappel.” Dit spel neemt letterlijk je 
breath away na al dat wandelen.

Deze Highlanddiscipline is niet voor watjes. Test 
wie de sterkste Gàidheil is van jullie groep en 
wandel zover mogelijk met een zwaar gewicht. 
Wil je niet de hele tocht sleuren met dat extra 
gewicht? Zoek dan naar een zware steen of een 
stuk boomstronk dat je ook weer netjes kan 
achterlaten in de natuur.

Veel mensen beweren dat ze het monster van Loch Ness hebben 
gezien, al vinden wij dat Nessie opvallend veel lijkt op een gele 
auto. Roep daarom “Ha ja Joepie” iedere keer je een gele Nessie 
(lees: auto) ziet! Kom je te weinig gele Nessies tegen? Bedenk 
dan ook een actie bij andere kleuren: bij bruine Nessie draai je 
een rondje, bij rode Nessie buk je om ter snelst, ...

Wist je dat Schotland het hoogste 

percentage roodharigen heeft ter 

wereld (tussen 6% en 13%)?

Scottish Facts
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Ken je verkeersregels! Een examen 
is niet nodig, maar als stapper is het 
steeds interessant de belangrijkste 
regels voor voetgangers en fietsers 
te kennen. 

Zorg voor voldoende begeleiding: 
minstens twee begeleid(st)ers per 
groep. Goede afspraken tussen 
begeleiding en leden doen daarbij 
het halve werk.

Stippel een veilige weg uit. Vermijd 
een druk kruispunt, een overweg, 
oversteekplaatsen in een bocht 
of andere locaties met mogelijk 
verkeersgevaar. Maak daarbij 
gebruik van zogezegde trage 
wegen.

1

3

2

Maak jezelf zichtbaar, zeker 
op gevaarlijke punten of 
oversteekplaatsen. Reflecterende 
hesjes komen hier zeker van pas, 
zowel ’s nachts als overdag. 

Bereid je voor op noodgevallen! 
Neem een EHBO-set (en 
iemand die er iets van kent) en 
de juiste KSA-verzekerings- 
formulieren mee. Verzamel ook 
de nodige noodnummers op 
je gsm. Meer informatie over 
wat te doen in nood vind je op  
veiligopstap.be/in-nood.

4

5

Hoe maak ik een veilige tocht?

SAFETY FIRST

Fietsgerinkel langs achteren, een auto met 
dode hoek, een druk kruispunt oversteken 
… Wanneer je met de groep veilig op stap 
wilt gaan, let je beter goed op! Als centrale 
coördinator staat JOKO elke Joepie-editie 

in voor de veiligheid van jullie tochten. Ook 
dit jaar geven ze de nodige info en handige 
tools voor de voorbereiding van jullie tocht, 
tijdens de voorbereidingen en op weg. 

www.joepie29.be/zelf-op-tocht
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World Wandel Web

Er zijn een heleboel sites die je op weg 
helpen bij het uitstippelen van een tocht, of 
die je zelfs een hapklare tocht toedienen: 

Knooppunten 
Voor routes vertrekkende vanuit 
wandelknooppunten kan je terecht 
op www.wandelknooppunt.be. Dit 
is een Belgische site die enkel focust 
op wandelroutes. Je zit ook goed bij  
www.routeyou.com, een overzichtelijke 
site met kant-en-klare wandeltochten 
in jouw buurt, vaak aan de hand 
van knooppunten. Filter zeker op 
wandeltochten, want ze geven ook veel 
fietstochten mee. 

GR-paden
Je bent ze ongetwijfeld al eens tegen 
het lijf gelopen: wit-rood gestreepte 
markeringen op paaltjes of wegwijzers. 
Bij deze Grote Routepaden kunnen, 
naast de markeringen, een gpx-track 
of een topogids je wegwijs maken 
over de uitgestrekte routes. Surf naar  
www.groteroutepaden.be en vind 
niet de snelste, maar wel de meest 
aantrekkelijke tochten. 

De geheime Maps
Google Maps heeft meer te bieden dan we 
vaak denken. Via My Maps kan je zelf routes 
aanleggen en bewerken om ze daarna te 
delen met je leden, leiding … Eerder op 
zoek naar een app? Wikiloc is naast een 

website, ook een handige app die routes 
toont in frames van Google Maps. Ze biedt 
gratis GPS-routes en waypoints aan die 
leden kunnen uploaden en delen.

GPS-software
Op www.garmin.com bots je met Garmin 
Basecamp op goede GPS-software. Met 
BaseCamp plan je makkelijk je wandeltocht 
en het is een overzichtelijke manier om 
geografische data bij elkaar te houden 
en te beheren. Een andere functie is de 
Openstreet Map waar je unieke paadjes 
vindt die niet op Google te vinden zijn.

Wil je graag opweg geholpen worden 
bij het vinden van mooie routes? Neem 
een kijkje op www.joepie29.be/
zelf-op-tocht of scan de QR code op de 
pagina hiernaast.

JOKO schiet te hulp!
Heb je nog een vraag of graag meer 
informatie rond tochten uitstippelen? 
JOKO staat klaar met een infoavond! Deze 
sessie draait rond het uitzoeken van een 
tocht - geen tochttechnieken - waarbij je 
zoveel mogelijk challenges voor Joepie 
29 binnenhaalt. Maar hoe begin je aan het 
uitwerken van een veilige tocht? Welke 
tools vergemakkelijken het uitstippelen 
ervan? En wat heeft Google Maps allemaal 
te bieden? Deelnemen kan enkel nog op 
31 maart om 19u30 via het Google Form 
(https://tinyurl.com/11wv7pjr).
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UITDAGINGEN
Clan Arthur

Ook al is wandelen en de natuur intrekken 
het grootste deel van deze Joepie 29 
Highland Challenge, af en toe komt het 
voor dat er eens wordt uitgeweken. Dat 
gebeurt ook in de clans zelf: zo is Clan 
Arthur een aftakking van Clan Campbell 
en zijn zij gelegen aan de oevers van Loch 
Awe. Volgende uitdagingen zorgen ervoor 
dat jullie tochten nog Schotser worden. 

Clan Arthur

Clan Arthur

Clan Arthur

Clan Arthur

Clan Arthur

Clan Arthur

Clan Arthur

uitdaging 36

uitdaging 42

uitdaging 38

uitdaging 40

uitdaging 37

uitdaging 39

uitdaging 41

4

2

4

7

3

4

3

Maak met de groep een 
Schotse lunch voor tijdens de 
wandeltocht.

Neem een extra moeilijkheid 
mee gedurende de hele tocht: 
een hamer, vat, sjorbalk, fakkel, 
brandende kaars … 

Ga een dag op pad verkleed in 
Schots thema.

Kom tijdens Joepie 29 op de 
radio met jullie groep.

Maak een TikTokfilmpje 
tijdens de tocht met passende 
doedelzakmuziek.

Maak vijf posts op sociale media 
met #Joepie29.

Maak een leuke afspeellijst voor 
tijdens jullie tochten. Schotse 
nummers zijn bonussen. Op 
zoek naar inspiratie? Kijk op 
pagina 26.

Wist je dat het Loch 

Ness nooit bevriest?

Scottish Facts
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Clan Arthur

Clan Arthur

Clan Arthur

Clan Arthur

Clan ArthurClan Arthur

uitdaging 46

uitdaging 48

uitdaging 44

uitdaging 47

uitdaging 50uitdaging 49

4

2

2

3

82

Voorzie tijdens elke tocht een 
clanfoto in Schots thema.

Trek een originele foto 
met de officiële bloem van 
Schotland.

Bewijs dat jullie groep even 
sterk aan elkaar hangt als een 
clan: maak alle leden van de 
groep aan elkaar vast en wandel 
zo verder.

Maak een geocache voor jullie 
eigen bubbel of voor een 
andere bubbel/KSA-groep.

Maak als leiding een 
gecodeerde tocht voor de 
leden.

Voer vijf verschillende 
sjortechnieken/knopen uit 
onderweg.

Clan Arthur

Clan Arthur

uitdaging 45

uitdaging 43

Wandel een deel van de tocht op vertrouwen: blinddoek iedereen 
behalve de eerste persoon. Weetje: geblinddoekt autorijden is effectief 
een Highland game. 

Maak een Schotse mascotte voor jullie groep en neem die mee op tocht.  
Hou een fotoshoot, maak een Instagramprofiel … Vergeet #Joepie29 
niet! 

Nu jullie alle uitdagingen kennen, rest er nog maar één ding: 

ga snel aan de slag en veel succes!

3

5
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HA, JA, JOEPIE!
Onze clans zijn met het Joepielied  
aan de slag gegaan en hebben enkele 
woorden ‘verschotst’. Haal jij de 
vertalingen er zo uit, of heb jij toch wat 
extra hulp nodig? Eén ding is zeker van 13 

Tijdens Joepie kan muziek zeker niet 
ontbreken. Naast toffe meezingers mogen 
liedjes in thema er zeker ook zijn. Als je 
denkt aan de Schotse Highlands, dan denk 

tot en met 16 april willen we dat deze tekst 
heel het land vult! Laat het door de boxen 
weerklinken en laat iedereen weten dat 
jullie meedoen aan Joepie 29.

Spotify-playlist

je ook meteen aan één muziekinstrument: 
de doedelzak. Er bestaan natuurlijk ook 
nog heel wat andere schotse liedjes. 
Hieronder vinden jullie alvast onze top 10.

Meer van dit? Scan deze QR-code 

voor onze Schotse Joepie-playlist!

https://tinyurl.com/joepie-spotify 

1. Scotland the Brave - The Pipes & Drums of Leanisch
2. Fix You - Red Hot Chilli Pipers
3. Loch Lomond - Steam Jenny
4. Wellerman - Sea Shanty
5. Devil’s Dance Floor - Flogging Molly
6. The Black Bear - The Drums & Pipes
7. Let Me Entertain You - Red Hot Chilli Pipers
8. The Dublin Pub Crawl - The Irish Rovers
9. Highland lad - The Royal Scots Dragoon Guards
10. Leave a Light On (feat. Tom Walker) - Red Hot Chilli Pipers

26



Tekst

We kunnen er aan beginnen, ‘k ben mijn veters juist aan ’t knopen.
Mijn rugzak is gepakt en mijn brògan ingelopen.

Ons billekes ingetalkt met Zwitsal, factor 9.
Een kaweeke rond mijn middel tegen hagel, storm of uisge-adhair.

Refrein
We zijn op ha, ja, Joepie!

Joepie, joepie jee!
Iedereen die wil, die coiseachd met ons mee.

We zijn op ha, ja, Joepie!
Joepie, joepie jee!

Iedereen die wil, coiseachd Joepie met ons mee.

Bolleke pijl gekregen, we zetten ons tesamen
En wie al mee gewandeld heeft, die kan ’t alleen beamen.

Post 1 komt in zicht, nog 7 te gaan.
Mijn troigh staan vol blaren maar ik trek het mij niet aan.

Refrein

´s Middags even rusten, een ceapaire gesmeerd.
En dan nog 20 cilemeatair en alles is verteerd.

In ons slaapdorp aangekomen, bellen we van deur tot deur.
Een oude vrouw doet open en ze riekt een vreemde geur.

Refrein

Ik heb stinkende voeten en een drruim vol zweet.
Mogen we blijven slapen, we zijn op Joepie deze week.

Ons matteke afgerold, dat doen we allemaal.
Mijn blisters prik ik open en dan slenterend naar de zaal.

Refrein

Het avondspel wordt mhìneachadh, van iedereen wordt
verwacht dat we allemaal content zijn en dat iedereen gàireachdainn.

Want je bent hier niet alleen; nee, we zijn een hechte groep.
We zingen van geluk, als ik luidkeels roep.

Refrein (2x)
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SCHOTSE RECEPTJES
Goed eten is de sleutel tot een geslaagde 
wandeldag. Met een stevige maaltijd heb 
je voldoende krachten binnen om de 

Ingrediënten:
 � 1,5 kg kruimige aardappelen
 � 2 tenen knoflook
 � 50 ml melk
 � 75 gram boter
 � 600 gram lamsgehakt
 � 1 grote ui
 � 4 wortelen
 � 200 gram doperwten
 � 4 eetlepels gedroogde tijm
 � 2 eetlepels bloem
 � 2 eetlepels tomatenpuree
 � 2 eetlepels worcestersaus
 � 250 ml kippenbouillon
 � 1 ei
 � 50 gram Parmezaanse kaas
 � peper en zout

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snij 
ondertussen de wortelen in kleine stukjes, 
snij de aardappelen in blokjes en snij de 
knoflooktenen fijn. Dit hoeft natuurlijk niet 
als je een knoflookpers hebt. Snij de ui en 
wortel in blokjes. Zet warm water op het 
vuur en voeg hier de aardappels aan toe. 

Bereidingstijd: 60 minuten
Aantal personen: 4

hoogste der Hooglanden te trotseren. 
Daarom presenteren we jullie drie toffe 
recepten. 

Schotse Shepherd's Pie

Kook ze tot ze gaar zijn. Doe de knoflook in 
het water plus wat zout. Giet de aardappels 
af en doe ze in een kom met 75 gram boter 
en 50 ml melk. Stamp de aardappels tot een 
puree en zet ze apart. In een ruime pan bak 
je de wortelen beetgaar. Je voegt nu de ui 
toe. Deze bak je tot ze glazig zijn. Daarna 
voeg je het lamsgehakt toe. Je bakt het 
lamsgehakt tot het gaar is. Voeg nu de tijm, 
peper en zout toe. Voeg en beetje boter 
toe om het gerecht smeuïg te maken en de 
doperwten. Nu doe je er de tomatenpuree, 
kippenbouillon en de worcestersaus bij. 
Laat dit heel even dik worden. Proef de 
saus en voeg er eventueel nog wat peper 
en zout aan toe. Vet een ovenschaal in met 
een beetje boter en maak op de bodem 
een dunne laag aardappelpuree. Hier doe 
je nu het gehaktmengsel op. Je dekt het af 
met een nieuwe laag aardappelpuree. Op 
het dak strooi je de Parmezaanse kaas. De 
Shepherd Pie zet je nu 20 minuten in de 
voorverwarmde oven tot die gaar is en een 
krokante korst heeft gekregen.
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Ingrediënten:
 � 200 gram zelfrijzend bakmeel
 � 4 eieren
 � 200 gram suiker
 � 200 gram zachte boter
 � 75 gram rozijnen
 � 50 gram gekonfijte sinaasappelschil
 � 100 gram gehakte amandelen

Bereidingstijd: 30 minuten
Aantal personen: 4

Ingrediënten: 
 � 6 eieren
 � 200 g worstvulling (vraag dit aan je 

slager of knijp een paar goede verse 
worsten leeg)

 � 200 g varkensgehakt
 � 3 eetlepels vers gehakte tuinkruiden
 � Snufje versgeraspte nootmuskaat
 � 1 eetlepel Engelse mosterd
 � 1 eetlepel melk
 � 50 g bloem
 � 100 g paneermeel
 � Zonnebloemolie 

Bereiding:
Doe 4 eieren in een steelpan, zet onder 
koud water tot 2 cm boven de eieren en 
breng aan de kook. Draai het vuur lager 
zodra de eieren beginnen te koken en 
laat 5 minuten koken. Zet vervolgens de 
eieren op ijswater gedurende minimaal 10 
minuten. Pel de eieren.

Dundee cake

Schotse eieren

Bereiding:
Klop de eieren met de suiker gedurende 5 
minuten. Voeg afwisselend een lepel boter 
en een lepel bakmeel toe terwijl het blijft 
mixen. Voeg de rozijnen, amandelen en si-
naasappelschillen toe en roer voorzichtig 
door. Schep het beslag in een ingevette 
cakevorm. Bak de cake een kwartier op 
200 graden; verlaag de temperatuur naar 
160 graden en bak nog 45 minuten.

Doe worstvulling, gehakt, kruiden en 
mosterd in een kom en meng goed. 
Verdeel in vier gelijke delen en leg deze 
op een stuk vershoudfolie. Druk iets plat 
en leg vervolgens een gekookt ei op elke 
plak. Vouw de folie naar elkaar toe en draai 
voorzichtig strak, zodat de vulling rond 
het ei komt te zitten. Doe dit voor elk ei. 
Verwijder de folie.
Klop vervolgens in een kom de 2 overige 
eieren los met de melk, doe de bloem in 
een andere kom, en de panko weer in 
een andere. Haal de eieren eerst door de 
bloem en klop voorzichtig de overtollige 
bloem eraf. Haal door het losgeklopte ei en 
als laatste door de panko. Haal nogmaals 
door de eimengeling en de panko.
Vul een frituurpan met olie en frituur de 
eieren op 170 °C goudbruin gedurende 
enkele minuten. Laat uitlekken op 
keukenpapier.
De Schotse eieren kunnen zowel koud 
als warm gegeten worden, eventueel in 
combinatie met puree en tomatensaus.
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Persoonlijk materiaal
 � KSA-uniform!
 � mondmasker
 � geschikte wandelschoenen (zie 
ook https://www.joepie29.be/
zelf-op-tocht voor meer info)

 � reservepaar sokken (best nylon, 
polyester of polypropyleen in 
combinatie met wol)

 � lange broek (bescherming 
onderbenen, maar geen jeans!)

 � T-shirts
 � trui
 � winddichte regenjas
 � pet, bandana of hoed bij zonnig weer
 � reflecterend materiaal (zie ook pagina) 
 � drinkfles
 � identiteitskaart
 � ingevulde medische fiche

Tip: Hou voor je keuze van kleren rekening 
met de weersvoorspellingen.

Eventueel gezamenlijk materiaal voor:
 � KSA-uniform!
 � maaltijden (bestek, gamel, beker, 
vuurtje …)

 � tochttechnieken (kompas, potlood, 
papier …)

 � sanitair (ontsmettende 
handgel,wc-papier …)

Iedere deelnemer zorgt voor zijn/haar persoonlijk materiaal. Gezamenlijk 
materiaal kan je verdelen over de rugzakken om zo wat gewicht te spreiden.

Materiaal dat de leiding voorziet: 
 � opgeladen smartphone 
(bereikbaarheid 
Joepieverantwoordelijke)

 � eventueel powerbank
 � EHBO-tasje en medische fiches (zie 
verder)

 � reserve hygiënemateriaal 
(mondmaskers, handgel, wc-papier, 
handschopje …)

 � groepsvlag
 � zonnecrème bij zonnig weer

EHBO en medische fiche
Zorg dat je, als leiding, van elke deelnemer 
een ingevulde medische fiche in het bezit 
hebt tijdens Joepie en berg die waterdicht 
op in je bagage. Een sjabloon kan je 
downloaden via www.ksa.be. De groep 
zorgt zelf voor een basis EHBO-set:

 � ontsmettingsmiddel (HAC, 
iso-betadine®)

 � eosine
 � zuurstofwater
 � pijnstillende en ontzwellende zalf
 � zonnemelk
 � pleisters
 � genoeg speciale blaarpleisters (vb. 
Compeed)

 � steriele gazen en verbanden
 � steriele naalden
 � schaartje en pincet
 � veiligheidsspelden

Check 1, 2, Check
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SOS MAC PIET
Op de ‘Highland Challenge’-website staat 
er een pagina met allerlei helpartikelen, 
neem dus zeker eens een kijkje op https://
hc.joepie29.be/help. We integreerden 
zelfs, speciaal voor jullie, een chatfunctie 
op die site: op de meeste pagina’s zal je 

rechtsonder een tekstballonnetje vinden. 
We doen ons best om zo snel mogelijk 
erop te reageren. Heb je ons toch dringend 
nodig, bel je liever of op zoek naar een 
luisterend oor? Dan kan je terecht op het 
Joepie-nummer: 0485 76 63 57.

Ja!

Nope

Nee Nee, kom maar op 
met die telefoon

Ieuw, nee bellen!

Help! Is het dringend?

Hoera, ik doe een dansje!

Bel naar het joepie 
nummer 0485 76 63 57

Ik heb geen schrik van 
een belleke

ik stuur een 
chatberichtje!

Mijn vraag is te vinden 
op https://hc.joepie29.
be/help. 

Wist je dat het Loch Ness het 
grootste zoetwater lichaam 
is in Groot-Brittanië?

Wist je dat de eerste kleurenfoto 

genomen werd in Schotland?

Scottish Facts

Scottish Facts
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