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Op kamp in het buitenland 

Materialenspel 

 

 
 

Doel van de activiteit 

Ervaren welke materialen je nodig hebt voor een bepaald type kamp in het buitenland en hoe je dat 

moet vervoeren. Daardoor kan de groep een inschatting maken of een kamp makkelijk of moeilijk te 

realiseren is. Het geeft ook een indruk hoe intensief en uitdagend het kamp zelf is. Als je alleen je 

tandenborstel mee hoeft te nemen, zal het ‘kamp’ zelf ook niet spannend zijn. Als je een vrachtwagen 

vol nodig hebt, moet je je afvragen of al dat werk het wel waard is voor een week of twee weken 

kamp. Het laat de groep ook nadenken over de verschillende typen kamp. 

 

Uitleg activiteit 

Voor ieder type kamp heb je specifieke materialen nodig. Dat betekent dus dat je materiaallijst voor 

ieder kamp anders is en dat je daar bijpassend vervoer voor nodig hebt. 

Het benodigde materiaal is niet alleen afhankelijk van de accommodatie en de voorzieningen ter 

plaatse. Ook voor het programma, de activiteiten die je gaat doen, zijn specifieke materialen nodig. 

Dus moet je ook gaan bedenken wat je tijdens het kamp wilt gaan doen. En dan zijn er nog allerlei 

zaken waar je in eerste instantie niet aan denkt, zoals cadeautjes of ruilmateriaal voor de mensen die 

je gaat ontmoeten, typisch Nederlandse voorwerpen en reisdocumenten. 

 

Deze activiteit bestaat uit twee delen. De activiteiten vullen elkaar aan en versterken de doelen van de 

activiteiten. Ze zijn ook goed als losse activiteit te doen. 

 

Deel 1: materiaal verzamelen 

Zet op kaartjes de verschillende typen kamp: 

Naar Kadersteg Internationaal Scouting Centre 

Naar Zweden om daar een week lang met de fiets rond te trekken 

Naar Griekenland voor een gezamenlijk kamp met een Spaanse groep 

Naar de Flamboree in België 

Naar Schotland voor een wandelroute langs hostels 

Naar Frankrijk voor een kamp met de eigen groep op een camping 

Naar Polen om een Poolse Scoutinggroep te helpen met de bouw van hun clubhuis 

Naar Spanje voor een week in een all-inclusive resort aan het strand 

Naar Duitsland voor een stedentrip langs drie steden 

 

Verdeel de groep in twee- of drietallen. Laat ieder groepje blind een kaartje trekken. Ze mogen van 

elkaar niet weten welk type kamp ze hebben getrokken. De groepjes gaan bedenken welke materialen 

ze voor het kamp nodig hebben. Dat zijn materialen voor de hele groep en persoonlijke bagage. 

Daarbij moet worden bedacht met welk reismiddel ze naar de kamplocatie gaan. Het vliegtuig lijkt het 

makkelijkste, maar het is ook duur en milieubelastend. Bovendien is het niet praktisch als je veel 

materialen mee moet nemen. Bij het opstellen van de materiaallijst is het uitgangspunt dat het 

hoognodige wordt meegenomen. 

 

De groepjes krijgen een week de tijd om deze materialen te ‘verzamelen’. Ze zullen niet alle 

materialen zelf hebben. Kampeermateriaal kan van de groep komen, andere materialen zullen ze 

moeten zien te lenen. 

Ze hoeven de materialen niet daadwerkelijk te verzamelen. Ze maken per materiaal een kaartje 

waarop ze noteren waar ze het materiaal vandaan hebben. 
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De volgende opkomst neemt iedereen de kaartjes met materialen mee. Ieder groepje levert de 

kaartjes in bij de begeleiding. Die legt ze door elkaar op de grond of een grote tafel. 

De groepjes hebben ook het kaartje met hun type kamp afgegeven. De begeleiding geeft nu iedereen 

een kaartje met een ander type kamp dan het kamp waar ze de materialen voor hebben verzameld. 

 

Het spel is nu dat ieder groepje tussen alle kaartjes de materialen moet zien te vinden die nodig zijn 

voor het kamp dat nu op hun kaartje staat. Als het goed is, Blijft er geen kaartje over. Maar de kans is 

groot dat er kaartjes overblijven of dat groepjes vinden dat er kaartjes ontbreken. 

 

Deel 2: Met je persoonlijke materialen op reis 

Bespreek met de groep welk type kamp hun voorkeur heeft en maak daar een top-3 van.  

Bijvoorbeeld: 

1. Naar Kadersteg Internationaal Scouting Centre 

2. Naar Schotland voor een wandelroute langs hostels 

3. Naar Frankrijk voor een kamp met de eigen groep op een camping 

Het land maakt op zich niet uit. Het gaat meer om het type kamp. 

 

Maak een grote hoop van kampeermaterialen. Hoe meer materialen, hoe beter. Dus alles wat bij je 

opkomt: Tentje, klaptafel, klapstoel, kookmaterialen, spelmateriaal, slaapspullen, toiletartikelen, 

kleiding, fotocamera, telefoonoplader, bergschoenen, cadeautjes voor de gastgroep… Loop het 

materialenhok eens door en je komt nog meer tegen. 

 

Maak een hindernisbaan die door één persoon afgelegd kan worden. Maak het extra moeilijk door ze 

over een flinke hoogte te laten klimmen, door een kleine opening te laten kruipen en over een ‘gat’ te 

laten springen. 

 

Je hebt de groep nu opgedeeld in twee of drie groepjes. Voor ieder groepje is er een hindernisbaan, 

maar er is maar één grote hoop met materialen. 

 

Begin het spel met de eerste keuze van de type kampen. De groepjes moeten nu zoveel mogelijk 

materialen voor dat kamp over de hindernisbaan brengen. Daarvoor mag telkens maar één groepslid 

één voorwerp uit de hoop pakken en om deze in zijn/haar eentje over de hindernisbaan te brengen. 

Als deze persoon weer terug is bij de groep, mag de volgende. Het is de bedoeling dat telkens een 

voorwerp wordt gekozen waarvan die persoon denkt dat die het belangrijkste is. 

Bepaal vooraf hoeveel voorwerpen er over de hindernisbaan gebracht moeten worden. 

 

Je kunt het groepje telkens laten overleggen. Je kunt ook de materialen in een aparte ruimte leggen, 

waardoor ze voor de groep niet zichtbaar is. Daardoor wordt het lastiger om te overleggen wat ze 

belangrijk vinden. 

Om duidelijk te maken welke materialen belangrijk zijn, kun je er punten aan geven. Dan wint het 

groepje dat de meeste punten heeft overgebracht. 

 

Na de activiteit bespreek je de ervaringen: wat is echt belangrijk en om mee te nemen en wat 

helemaal niet? Waar hebben ze niet aan gedacht? Wat is het beste vervoer? 

 


