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1 Algemene zaken 

Het protocol dat je kunt vinden op www.avonturenzomer2020.nl gaat alleen over kinderen en jongeren 

t/m 18 jaar. Voor iedereen boven de 18 geldt dat zij kunnen kamperen, net als iedere andere 

Nederlandse volwassenen of bijvoorbeeld vriendengroepen. Hiervoor volgen zij de 

overheidsrichtlijnen, zoals 1,5 meter afstand houden bij alle activiteiten, eten en slapen. 

 

Voor dagactiviteiten bij de groep geldt dat 18+ wel mee kan doen, maar dan geldt net als bij 

opkomsten de 1,5 meter regel.  
 

Een roverscout maakt zijn eigen kamp en geeft deze zelf vorm. Echter in deze periode is het wel van 

belang om vooraf een duidelijk plan te maken waarin je aangeeft: 

 Hoe het eten geregeld wordt 

 Hoe het vervoer geregeld is 

 Hoe je het slapen regelt 

Zorg dat dit altijd vooraf met het bestuur (natuurlijk bij voorkeur via de groepsbegeleider) is afgetikt. 

Hierna kan je overgaan op de inhoud van het kamp zelf! 

 

1.1 Eten 

Houd bij het voorbereiden van de maaltijden genoeg afstand tot elkaar en zorg voor een goede 

hygiëne. 

 

1.2 Vervoer 

Niet met z’n allen in een busje, maar wat dan wel? Wandelen kan prima, fietsen ook en met het 

openbaar vervoer (in daluren) erbij zijn de mogelijkheden groot.  

 

1.3 Slapen 

Gezamenlijk slapen kan niet, de makkelijkste optie is natuurlijk om alleen overdag een activiteit te 

hebben en ‘s avonds thuis te slapen. Maar vanaf 1 juli is slapen op een camping in een 1 

persoonstentje weer een optie. Dus rugzak op, friettentje erin en gaan! (al dan niet te voet, fiets, step, 

skates, kano, etc). Mogelijkheden te over! 

 

Belangrijk is in ieder geval: 

 Zorg voor een thema 

 Maak het leuk :) 

 Zorg voor een uitdaging 

 Verbeter de wereld! 

 

Dit doe je natuurlijk normaal ook op kamp, maar dan zit er altijd 1 belangrijk element bij dat je nu moet 

missen: internationaal!  
  

http://www.avonturenzomer2020.nl/
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2 Kies een thema en een locatie 

Nederland is groot en veelzijdig, vol historie en verhalen. Een locatie vinden om te bezoeken met een 

thema is niet moeilijk. Pak een kaart van Nederland erbij en vraag jezelf af, wat boeit jou nou!  

 

Ter inspiratie onderstaande ideëen (thema en locatie): 

 Natuur - 21 nationale parken (https://www.nationaalpark.nl/) 

 Gouden eeuw - VOC steden (die van de heren XVII) 

 Late middeleeuwen - Alle Nederlandse hanzesteden 

 Robinson Crusoe - bezoek alle Waddeneilanden 

 Vroege middeleeuwen - Floris V-pad 

 Oorlog - alle 10 de waterlinies (https://forten.nl/waterlinies/) 

 Water - alle deltawerken 

 Lucht - alle (uitkijk)torens in de provincie bezoeken 

 

Of houdt het simpeler: bezoek alle 12 provincies, kies een LAW of LF route. 

  

https://www.nationaalpark.nl/
https://forten.nl/waterlinies/
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3 Maak het leuk 

Kies voor een spelelement waardoor iedereen elkaar in de gaten kan houden. Communiceer via 

WhatsApp & Instagram en zorg dat er dingen te ‘verdienen’ zijn. Wie loopt als eerste de route goed 

(tip track die met GPS), wie is als eerste op een waypoint of wie weet als eerste het antwoord op een 

vraag over een bepaalde locatie? 

 

Ook een ‘tik’ element is zeker mogelijk, denk aan het maken van foto’s op afstand van andere 

personen voor bonus punten. 

 

Zorg ook voor een extra spelelement waarbij mensen bonuspunten kunnen verdienen door vrij 

algemene dingen te doen. Bijvoorbeeld verschillende bierviltjes verzamelen of foto’s te maken van 

verschillende type 1,5 meter afstandsborden. 
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4 Zorg voor een uitdaging 

Er kan van alles niet, maar daardoor is de uitdaging niet minder! Maar ook voor jou als roverscout is er 

uitdaging genoeg. Wat zou jij nou eens willen organiseren, wat wil je echt een keer doen? Doe dat! 

 

Zorg dat iedereen in je stam ook echt nadenkt wat hem of haar uitdaagt. Voor iemand met 

hoogtevrees kan een toren beklimmen al een uitdaging zijn. Voor iemand anders misschien een 

dagtocht van 50 kilometer. 

 

Zorg voor een waardige afsluiting van je kamp/zomerweek, laat iedereen een eigen kampaandenken 

maken. Dit hoeft natuurlijk niet iets fysieks te zijn, een kamplied, gedicht of kunstwerk kan natuurlijk 

ook! Of bestel bijvoorbeeld de officiële #avonturenzomer2020 badge bij de ScoutShop. Of kies voor 

de kampbubbelbadge!  

 

  

https://www.scoutshop.nl/evenementbadge-avonturenzomer2020
https://www.scoutshop.nl/catalogsearch/result/?q=kampbubbel
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5 Verbeter de wereld 

Een echte roverscout denkt ook na over anderen. Hoe kan je tijdens jouw zomerkamp ook iets doen 

voor je omgeving? Denk na wie er in deze periode het hardste hulp nodig hebben en of je gezamenlijk 

in je zomerkamp iets kan bijdragen. 

 

Een andere optie kan zijn om iets voor de natuur te doen, bijvoorbeeld het oprapen van afval 

gedurende je wandeltocht of het ondersteunen van de onderhoud van een natuurgebied. 
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6 Overige tips 

6.1 Regen- en hitteplan 

Het weer blijft altijd onvoorspelbaar, al helemaal in Nederland. Hierdoor kunnen kampactiviteiten soms 

letterlijk in het water vallen. Ook bij warm weer is het fijn om een rustig passend alternatief achter de 

hand te hebben om uit te kunnen voeren. Zie deze pagina voor meer informatie.  

 

 

 

 

 

https://activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/item/10215-regen-en-hitte-plan





