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KAMPVUURAVOND
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen:
-

Organisatie
Aankondiging
Aandachtspunten

Kampvuren vormen een belangrijk onderdeel van het zomerkamp. Op infoblad 3.6 lees je
meer over stoken, veiligheid en wet- en regelgeving. Op dit blad ligt de nadruk op het
gezamenlijke kampvuur. De groepen die aanwezig zijn op een kampeerterrein zullen ieder
voor zich gedurende het kamp waarschijnlijk een of meer keren een kampvuur houden.
Een leuke activiteit voor alle aanwezige groepen is een gezamenlijk (internationaal)
kampvuur
Organisatie
Het kampvuur kan georganiseerd worden door de
kampeerstaf die de betreffende week aanwezig is. Het is
natuurlijk ook mogelijk om de kamperende groepen voor de
organisatie te vragen. Op sommige terreinen wordt gekozen
voor een gezamenlijke aanpak. Plaats het onderwerp op de
agenda van het teamleidersoverleg (infoblad 5.9) aan het
begin van de kampeerweek. Geef dan aan bij wie de
organisatie ligt. Mogelijk zijn onder de aanwezige
leidinggevenden goede kampvuurleiders te vinden.
Aankondiging
Is op een kampeerterrein de mogelijkheid voor een gezamenlijk kampvuur, dan is het
verstandig hiervoor een vaste dag te kiezen. Geef dit vóór het kamp aan de groepen door,
dan kunnen ze er rekening mee houden in hun programma. Geef aan dat het kampvuur
alleen doorgaat bij voldoende belangstelling onder de aanwezige groepen.
Aandachtspunten
Onderstaande aandachtspunten kunnen een hulp zijn bij het organiseren van het
kampvuur. Als je de organisatie uitbesteedt aan de kamperende groepen, dan is het
handig ze hierop te wijzen.
• Vraag groepen op tijd om een bijdrage en geef aan
wat je van ze verwacht.
• Hou rekening met andere nationaliteiten bij de keuze
van liedjes.
• Zorg dat het vuur op tijd opgebouwd is of vraag een
van de aanwezige groepen de opbouw te verzorgen.
• Maak een keuze of er een strak georganiseerd
kampvuur moet zijn, of dat een wat meer ontspannen
sfeer gewenst is.
• Stel een duidelijke eindtijd vast, zodat het
programma stopt op het hoogtepunt.
• Zorg voor voldoende blusmiddelen.
• Stel eventueel een kampvuurbundel van het terrein
samen die je voor die avond ter beschikking stelt aan
de aanwezigen.
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•
•
•
•

Zorg voor een kampvuurleider. Is er in de staf niemand die dit kan en wil,
inventariseer dan bij de aanwezige groepen of daar kampvuurleiders zijn.
Inventariseer of er muzikale begeleiding aanwezig is bij de groepen.
Kijk voor meer informatie in Het kampvuurboek, een uitgave van Scouting Nederland.
Bij de ScoutShop is het boekje Sketches rond het kampvuur (art.nr. 71205) en de
zangbundel Wij zingen weer (art. nr 85033) te koop (www.scoutshop.nl).
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