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Module Organisatie van een kamp 

Leeftijd: Leiding, begeleiding en adviseurs 

Duur: 30 minuten 

Groepsgrootte: 6-25 personen 

Locatie: Binnen/buiten 

 

Korte inhoud: 

Kampeerquiz in de vorm van een Ren-je-rotspel. 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is geen officieel document van Scouting Nederland, maar is door Scouting Nederland geselecteerd 

omdat het een goed voorbeeld is van hoe je zelf met dit onderwerp aan de slag kunt gaan. Hierdoor 

kan het zijn dat sommige onderdelen van dit document niet geheel overeenkomen met wat Scouting 

Nederland normaal communiceert.  



 

Kampeerquiz Ren je rot spel

Vragen

1. Je hebt een natuurvezeltouw gespannen, bijvoorbeeld voor een kabelbaan of om 
een keukenzeil op te spannen. Wat moet je doen als het gaat regenen?
a) Het touw opspannen
b) Helemaal niks
c) De spanning van het touw afhalen.

2. Welke vuistregel wordt er gehanteerd bij het kamperen met scouts?
a) minstens 1 leidinggevende per 6 scouts
b) minstens 2 leidinggevenden per 6 scouts
c) scouting Nederland heeft daar geen regels voor gegeven

3. Bij het inpakken van je rugzak:
a) zorg je dat het zwaartepunt zo laag mogelijk ligt
b) stop je de zwaarste spullen zo dicht mogelijk tegen je rug
c) stop je er eerst de grote spullen in, de overblijvende ruimte vul je op met 
kleine spullen

4. Wat is de beste methode tegen heimwee?
a) iedere dag even naar huis laten bellen
b) zogenaamde heimweepilletjes
c) kijk wat het kind op dat moment nodig heeft, maar neem het kind in 
ieder geval serieus

5. Welk advies is het beste als het gaat onweren en je bent op een open vlakte?
a) Bliksem wordt aangetrokken door vocht. Door onder een boom te schuilen blijf 
je droog en trek je dus geen bliksem aan
b) Ga op je hurken zitten, maak je zo klein mogelijk en probeer zo dicht 
mogelijk bij de grond te zitten
c) Doe je horloge en bril af, daar zit namelijk metaal in en dat trekt de bliksem 
aan.

6. Hoeveel leidinggevenden per team moeten in het bezit zijn van een 
kampeerbevoegdheid om met scouts te mogen kamperen?
a) minstens 1
b) minstens 2
c) daarvoor bestaat geen eis

7. Welke invloed heeft zonlicht op tentdoek van nylon?
a) Het doek krimpt op den duur, daardoor wordt de spanning op de scheerlijnen te
groot
b) door de UV-straling verpulvert het doek
c) door langdurige blootstelling aan zonlicht vermindert de waterdichtheid van het
doek



 

8. Je kampeert met een tent met los grondzeil. Sla je de slikranden van je tent 
onder het grondzeil?
a) nee, je vouwt de slikranden naar buiten voor een betere afwatering
b) ja, dan kan het regenwater onder het grondzeil doorstromen
c) nee, je moet contact tussen slikranden en grondzeil altijd zoveel mogelijk 
vermijden

9. Vuistregel: een rugzak met inhoud mag hooguit………
a) een vijfde van je lichaamsgewicht wegen
b) een zesde van je lichaamsgewicht wegen
c) een kwart van je lichaamsgewicht wegen

10.Wat is bij vervoer de beste manier om je donzen slaapzak in te pakken?
a) losjes opgerold in de slaapzakhoes
b) zo strak mogelijk in een compressiefoudraal gepropt
c) eerst licht bevochtigen, dan oprollen

11.Gebruik je een pan met een dikke bodem, dan ……
a) is je eten sneller gaar
b) duurt het langer voor je eten gaar is
c) komt dat de smaak van je eten ten goede

12.Op welke manier kun je harsvlekken uit katoenen tentdoek halen?
a) met wasverzachter
b) met sterk verdund zoutzuur
c) met spiritus

13.Hoelang mag je een gasslang voor een kooktoestel maximaal gebruiken?
a) 2 jaar
b) 3 jaar
c) 4 jaar

14.Hoe moet je een blaar onder een voet doorprikken?
a) desinfecteren, blaar aan 2 kanten doorprikken en vocht eruit duwen. 
Niet doorlopen, anders blaar dakpansgewijs afplakken
b) je moet een blaar onder je voet nooit lekprikken
c) desinfecteren, midden in de blaar een gaatje prikken en het vocht eruit duwen

15.Hoeveel liter koffie kun je zetten van 250 gram koffie (pak)
a) ongeveer 2 liter
b) ongeveer 5 liter
c) ongeveer 8 liter

16.Wat is het voordeel van katoenen tentdoek ten opzichte van veel synthetische 
materialen?
a) katoen is lichter
b) katoen neemt geen vocht op
c) katoen ademt



 

17.Waarom is het gebruik van een luchtbed in de winter af te raden?
a) koude lucht krimpt. In de loop van de nacht wordt je luchtbed dus zachter
b) ’s winters geeft en luchtbed veel meer geluid als je je in je slaap omdraait
c) de lucht in je bed blijft wervelen. Daardoor is de warmte-isolatie 
minimaal en wordt je dus koud.

18. Je loopt een nachthike. Aan welke arm bevestig je bij voorkeur een reflecterende 
band?
a) aan de rechterarm
b) aan de linkerarm
c) dat maakt niks uit
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