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Van 11 tot en met 14 april trekken 3000 KSA’ers van 14 tot 16 jaar er op uit voor 4 dagen 

wandelplezier. In 4 dagen zullen ze 100 kilometer afleggen, met één doel voor ogen: stad X, de 

onbekende eindbestemming. De staptocht is een tweejaarlijkse traditie voor Sjo’ers, Simmers en 

Jonghernieuwers van KSA. 

Joepie dat is de blaren op je voeten niet meer kunnen tellen, je eigen potje koken maar vooral 4 

dagen met je vrienden op pad zijn. Joepie vormt als tweejaarlijkse traditie voor veel KSA’ers hét 

absolute hoogtepunt van hun hele KSA-carrière. “Tijdens de staptocht van ongeveer 100 kilometer 

goochelen de deelnemers met coördinaten, moeten ze aartsmoeilijke tochttechnieken oplossen en 

zelf een slaapplaats zoeken, waarbij ze rekenen op de gastvrijheid van Vlaamse gezinnen,” zegt 

Brecht Goerlandt, Nationaal Coördinator van KSA. “Als afsluiter kunnen ze de dansbeentjes losgooien 

tijdens een spetterende slotshow in de mysterieuze stad X. Of ze kunnen natuurlijk gewoon 

neerploffen in het gras om te bekomen. Joepie is geen wedstrijd met winnaars en verliezers, maar 

een grote uitdaging die jongeren als groep tot een goed einde proberen te brengen.” 

Elke Joepie-editie krijgt een ludiek thema mee. Het thema dit jaar is weer een ware 

ontdekkingstocht. Letterlijk. We trekken tijdens Joepie 27 op Expeditie. In het Maritiem Museum in 

Lissabon is bij de restauratie van één van de scheepswrakken een geheim luik in het schip ontdekt. 

Daarin bevond zich kaartmateriaal en berekeningen waarvan geleerden vermoeden dat het leidt naar 

een geheime stad. 

De onderzoekers willen een expeditie op de been brengen om die geheime stad te vinden. Ze zoeken 

enthousiaste ontdekkingsreizigers om de zoektocht uit te voeren. Aangezien de 14-16-jarigen uit KSA 

in het verleden al bewezen hebben succesvol breinbrekende tochttechnieken te kunnen ontcijferen, 

nemen ze maar wat graag deel aan de expeditie. 

Wil je dat graag meemaken? En er over verslag geven? Dat kan! In de persmap vind je meer 

informatie over Joepie 27 en KSA. Daarnaast kan je terecht op www.joepie27.be en www.ksa.be. 

Meer informatie over de slotdag en stad X krijg je op donderdagavond 13 april 2017 (onder embargo) 

via een extra persbericht met een uitgebreid programmaoverzicht. 
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Meer info 

 

Over Joepie 27: www.joepie27.be 

Over KSA: www.ksa.be 

 

KSA Nationaal 

Persverantwoordelijke: Katrien Wittemans – 0498 77 47 96 – katrien@ksa.be 

Nationaal Coördinator en woordvoerder: Brecht Goerlandt – 0478 52 20 72 – brecht@ksa.be 

 

Provinciale werkkringen 

Specifieke contactgegevens van de provinciale verantwoordelijken kan je opvragen via de 

persverantwoordelijke. 
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Joepie, dat is goochelen met coördinaten, aartsmoeilijke tochttechnieken oplossen en zelf een 

slaapplaats zoeken. Joepie is ook de blaren op je voeten niet meer op één hand kunnen tellen, met 

vrienden vier dagen afzien maar ook met vrienden vier dagen genieten. Joepie, dat is een unieke 

ervaring! En de Joepie-tocht is nog veel meer. Tientallen vrijwilligers beginnen een jaar voordien aan 

de voorbereiding en houden stad X geheim voor de deelnemers. 

Vanuit vier stations vertrekken de jongeren naar elf startplaatsen. Van daaruit werden evenveel 

tochten uitgestippeld naar stad X. De deelnemers zoeken zelf de weg via allerlei tochttechnieken. Bij 

de controleposten onderweg krijgen ze telkens een stukje van de af te leggen weg in codevorm. 

Gedurende vier dagen zijn de jongeren  volledig op zichzelf en op elkaar aangewezen: ze moeten hun 

eigen potje koken, een slaapplaats zoeken, zelf het staptempo bepalen … Die bewonderenswaardige 

inspanning zorgt voor een groot groepsgevoel. 

Raken groepen de weg toch kwijt, dan kunnen ze terecht bij de Joepie-Coördinatie, kortweg JOKO. 

JOKO is een team vrijwilligers dat dag en nacht aan de telefoon zit om verloren groepen snel op het 

juiste pad te zetten of andere problemen op te lossen. Zij behouden het volledige overzicht en volgen 

op digitale kaarten de vorderingen van alle deelnemers. 

Via de interne nieuwsdienst Joeper krijgen de groepen onderweg nieuws over hun eigen en de 

andere tochten. Stappende reporters verzamelen overdag het laatste nieuws op alle tochten. Zij 

bezorgen per e-mail of telefoon hun berichten aan de Joeperredactie. Ook de deelnemers zelf 

kunnen de nieuwsdienst informeren via sms, Facebook, Twitter, Instagram of Snapchat. De redactie 

verwerkt deze berichten tot een krantje dat ‘s morgens voor het vertrek aan de deelnemers wordt 

bezorgd. 

Na vier dagen en ongeveer 100 kilometer is stad X in zicht. Daar organiseert een andere ploeg 

vrijwilligers een indrukwekkend slotevenement. 

De vierde dag worden de deelnemers in X getrakteerd op een totaalspektakel. Gezien de jongeren 

niet tegelijkertijd in stad X aankomen, organiseren we een gevarieerd buitengebeuren. Tussen eet- 

en drankkraampjes, (inter)actieve en ontspannende animatie vindt iedereen zijn gading. Zo duurt het 

wachten op de laatste stappers minder lang. De climax van de dag is het podiumgebeuren, 

uitgewerkt door KSA’ers met DJ’s.  

Na het slotevenement trekken de deelnemers in een bonte stoet naar het station. Speciale 

Joepietreinen brengen hen dan weer naar huis … enthousiast en heel wat ervaringen rijker. 

Meer informatie over de slotdag en stad X wordt op donderdagavond 13 april 2017 (onder embargo)  

verstuurd in een extra persbericht met een uitgebreid programma-overzicht.  

 

 

 



 

 

 

“Als lid van KSA moet je Joepie meegemaakt hebben,” hoor je vaak zeggen. Joepie spreekt onze 

leden ongelooflijk aan. Vanwaar die aantrekkingskracht? De geheimzinnigheid rond stad X, het 

avontuur, het in groep samen een doel bereiken, het gevoel van met velen samen te zijn, in de 

natuur wandelen zonder luxe en de ambiance tijdens de slotdag spreken ongetwijfeld sterk tot de 

verbeelding van onze leden. Het initiatief kan daardoor telkens op de nodige nationale en regionale 

persaandacht rekenen. 

Joepie is een activiteit waarbij jongeren samen op stap gaan, maar wat zijn de cruciale elementen 

voor een geslaagde Joepie? 

›  Groep 

De deelnemers leren rekening houden met elkaar en moeten samenwerken om de weg te vinden. 

Samen de opdrachten vervullen versterkt de groepsband. Weten dat meer dan 230 verschillende 

groepen deelnemen, is indrukwekkend.  

›  Zelfstandigheid 

De deelnemers zijn op zichzelf aangewezen om eten te voorzien en een slaapplaats te vinden. 

›  Sociale aspect 

Samen op tocht gaan betekent ook mensen ontmoeten en aangewezen zijn op diegenen die jouw 

pad kruisen. Een slaapplaats zoeken, je drinkfles bijvullen … het veronderstelt een soort openheid en 

gastvrijheid die terecht gestimuleerd mag worden in onze samenleving. Gedurende vier dagen 

komen de Joepiedeelnemers terecht bij ongeveer 700 gezinnen. Deze gezinnen krijgen in ruil een 

gepast ‘Bedankt’-kaartje en eeuwige dankbaarheid van de groep. 

›  Natuur 

De uitgestippelde paden bieden maximale kansen om volop van de natuur in Vlaanderen te genieten. 

Uiteraard gebeurt dit met het nodige respect en volgens het ‘Leave no trace-principe’. 

›  KSA 

De deelnemers merken dat ze deel uitmaken van een groter geheel: als groep maken ze deel uit van 

een tocht, als tocht maken ze deel uit van een provinciale werkkring en als  werkkring maken ze deel 

uit van een nationale jeugdbeweging.  

›  Jeugdbeweging 

We bieden de deelnemers een typische jeugdbewegingactiviteit aan: op tocht gaan met creatieve 

tochttechnieken. Omdat we Joepie tweejaarlijks organiseren voor 14- tot 16-jarigen, kan iedereen 

maar één keer als deelnemer meestappen. Joepie is dus voor elke deelnemer een uniek evenement. 

Veel jongeren kijken er al lang op voorhand naar uit. 

› Professionaliteit 

Na 26 edities beschikt KSA over veel ervaring en expertise. Doorheen de jaren heeft KSA een stevig 

kwaliteitslabel opgebouwd. 

  



 

 

 

De zoektocht en het raden naar stad X zijn een echte hype in de aanloop naar en tijdens de Joepie-

staptocht. In het verleden mochten de jongeren na hun vierdaagse ‘lijdensweg’ aankomen in: 

1965 Leuven 

1967 Lier 

1969 Waregem 

1971 Neerpelt 

1973 Temse 

1975 Diest 

1977 Herentals 

1979 Kortrijk 

1981 Genk 

1983 Deinze 

1985 Mechelen 

1987 Brugge 

1989 Aarschot 

1991 Aalst 

1993 Tongeren 

1995 Londerzeel 

1997 Ingelmunster 

1999 Sint-Truiden 

2001 Dendermonde 

2003 Mol 

2005 Ieper 

2007 Hasselt 

2009 Geraardsbergen 

2011 Tienen 

2013 Oostende 

2015 Puurs 

2017 X 

  



 

 

 

Bij het vertrek 

De groepen vertrekken op dinsdag 11 april vanuit 4 grote stations richting 11 tochten. 

- KSA Antwerpen-Brabant verzamelt met 500 stappers aan station Mechelen (voorzijde): om 

7.45u met Tocht I, om 8.15u met Tocht H. 

- KSA Limburg verzamelt met 500 stappers aan station Hasselt: om 7.45u met Tocht L, om 

8.45u met Tocht M.   

- KSA Oost-Vlaanderen verzamelt met 750 stappers aan station Gent-Sint-Pieters (voorzijde): 

om 8u met Tocht G, om 8.30u met Tocht E en Tocht F.  

- KSA Noordzeegouw en KSA West verzamelen met 1250 stappers aan station Brugge 

(achterzijde): met Tocht A, Tocht B en Tocht D om 8u, met Tocht C om 9u.  

De deelnemers zullen minstens een half uurtje voor hun vertrek aanwezig zijn, wat voor een leuke 

sfeer zorgt. Wil je aanwezig zijn bij het vertrek? Laat dan zeker iets weten aan de 

persverantwoordelijke, dan zorgen wij ervoor dat iemand beschikbaar is die je wat uitleg kan geven. 

Uiteraard kan je steeds de deelnemers interviewen. 

Tijdens de tocht – Onderweg of in een slaapdorp 

Je kan de Joepie-deelnemers tijdens het stappen volgen of bij aankomst in de slaapdorpen aanwezig 

zijn. Of waarom niet een reporter mee op stap sturen? Zo kan hij/zij samen met een groep beleven 

wat Joepie is. De persverantwoordelijke kan je, in samenwerking met het JOKO-team, de locatie 

doorgeven waar de verschillende groepen zich overdag ongeveer bevinden of waar zij ’s avonds 

aankomen. Als je dat wil, kan de persverantwoordelijke je telefoonnummers bezorgen van de 

deelcoördinatoren per tocht of je doorverwijzen naar een groep op een bepaalde tocht. 

Tijdens de slotdag – Op de slotshow  

Op vrijdag 14 april komen de eerste groepen om 10u  aan in X. Vanaf het moment dat de groepen 

arriveren tot het hoogtepunt van de dag is er tijd om beeldmateriaal te verzamelen en interviews af 

te nemen van deelnemers en organisatoren. Ook op het terrein willen we je graag ontvangen in de 

daarvoor voorziene perstent. Het einde van het slotevenement is voorzien omstreeks 14u. 

Waar je die dag moet zijn, ontdek je door te bellen naar de persverantwoordelijke (contact vooraan 

de persmap). Mondeling vertellen we je graag het best bewaarde geheim van onze beweging! Uit 

ervaring weten we dat Joepie in allerhande media aan bod komt. 

Zoals eerder aangehaald wordt meer informatie over de slotdag en stad X op donderdagavond 13 

april 2017 verstuurd in een extra persbericht (onder embargo) met een uitgebreid 

programmaoverzicht. 

Het succes van Joepie is deels te verklaren door het mysterie rond stad X. We rekenen er dan ook 

op dat je de precieze locatie van stad X in jouw berichtgeving niet vrijgeeft alvorens de deelnemers 

op vrijdag 14 april in stad X aankomen. 



 

 

 

Vlaanderen kent een opmerkelijke jeugdbewegingstraditie. Elke week trekken zo'n 265.000 kinderen 

en jongeren naar één van de acht verschillende jeugdbewegingen die in Vlaanderen actief zijn. 

KSA is één van de drie grootste jeugdbewegingen in Vlaanderen. 

Vandaag telt KSA 34.500 leden verspreid over 270 plaatselijke groepen. Elke groep vertegenwoordigt 

KSA in zijn eigen stijl en cultuur, met een onbeperkte creativiteit en diversiteit als gevolg. De groepen 

krijgen bovendien ondersteuning op provinciaal en Vlaams niveau. 

Onze missie klinkt als volgt: 

KSA is een jeugdbeweging voor alle kinderen en jongeren vanaf 6 jaar. We stellen ons tot doel 

op plaatselijk niveau een speelse en zinvolle vrijetijdsbesteding te garanderen, waarbij de 

leden in groep kunnen groeien als individu binnen de samenleving. Vriendschap en creativiteit 

staan centraal tijdens de activiteiten. De werking steunt op jongeren die een vrijwillig 

engagement opnemen en zo leren verantwoordelijkheden te dragen.  

De koepel biedt op een kwaliteitsvolle manier de plaatselijke groepen via vorming, 

administratieve omkadering, initiatieven en inhoudelijke impulsen de nodige ondersteuning 

om hun werking vorm te geven, met respect voor hun eigenheid en de bestaande diversiteit. 

Door ontmoeting, verbondenheid en participatie te stimuleren, kunnen we onze beweging 

profileren, onze groepen vertegenwoordigen op het bovenlokaal niveau en hun (kritische) 

stem laten horen in de maatschappij. Door de visie voor te leven en uit te dragen, zijn we een 

inspiratiebron voor onze leden en leiding.  

We willen in de toekomst blijven verder bouwen aan de totale persoonsvorming van steeds 

meer kinderen en jongeren binnen onze jeugdbeweging. 

Wie meer over onze beweging te weten wil komen, kan terecht op:  www.ksa.be. 

Je vindt ons hier: 

KSA Nationaal vzw 

Vooruitgangstraat 225 

1030 Brussel 

mail info@ksa.be 

tel. 02 201 15 10 
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