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Het insigne “Nachtje kamperen” is één van de vijf insignes die speciaal 
ontworpen en bedacht zijn voor de oudste welpen. De vijf insignes bereiden voor 
op de scouts en zijn daarom - in principe- bedoeld voor de oudste welpen 
(gidsen).  

 
Uitleg voor de welp 
Bij de welpen ben je al een aantal keren op weekendkamp en zomerkamp geweest. Scouts gaan ook 
op kamp, maar dan in een tent: die ze ook nog zelf opzetten! Weet jij eigenlijk wel wat je moet 
meenemen om in een tent te kunnen slapen en hoe je een tent moet opzetten? Dat ga je ontdekken 
als je dit insigne haalt. 
 
Wat moet je doen voor dit insigne: 

• Maak een lijstje van wat je allemaal nodig hebt om in een tent te kunnen slapen en pak je tas 
in. 

• Slaap een nachtje in een tent die je samen met de andere oudste welpen en de leiding hebt 
opgezet.  

• Zorg er aan het einde van jullie kampeernachtje voor dat de tent weer netjes en droog in de 
tentzak zit of hang de tent samen met je leiding uit.  

• Het is belangrijk om te weten wat je moet doen om de tent waterdicht te houden, vraag dit aan 
je leiding en maak hier samen met de andere oudste welpen een poster van. 

Bij deze opdrachten zal gelet worden of je op een goede manier met het materiaal omgaat en of je 
goed met de andere welpen samenwerkt. Indien je de opdrachten op een goede manier gedaan hebt, 
heb je het insigne kamperen verdiend. 

 
Uitleg voor de leiding 
Om te beoordelen of de welp het insigne verdiend heeft, moet de welp natuurlijk de opdrachten goed 
afronden (zie de beschrijving hierboven). Tijdens de opdrachten kan je op de volgende punten letten 
om te beoordelen of de welp voldoende kennis en kunde in huis heeft.  

• Hebben de welpen bij zich wat er op hun paklijst staat en was de lijst compleet?  
• Hebben de welpen bij het opzetten van de tent rekening gehouden met een vlakke 

ondergrond?  
• Hebben de welpen goed met elkaar samengewerkt bij het opzetten en afbreken van de tent 

en heeft iedereen hieraan een steentje bijgedragen? 
• Hebben de welpen de tent goed opgezet, zodat ze droog blijven bij een eventuele regenbui? 
• Hebben de welpen de tent netjes en schoon opgeruimd?  

 
 


