Uitdagende Scoutingtechnieken

Kampeerder

Omschrijving
Bij dit insigne leer je dat kamperen veel meer is dan alleen slapen in
een tent. Je moet weten waar je mag en kan kamperen, hoe je je
materiaal moet gebruiken en hoe je met een terrein om moet gaan.
Ook moet je weten hoe je je spullen zo goed mogelijk mee kunt nemen.

Eisen
1.

Bedenk waar je op moet letten als je een kampterrein voor een staand kamp wilt inrichten. Denk
daarbij aan ligging en verdeling over het terrein. Laat zien dat je weet hoe dat moet, door voor
een kamp waar jij aan deelneemt een plattegrond op schaal van het kampterrein met alle
onderdelen te tekenen.

2.

Maak een lijst van het materiaal dat je als ploeg mee moet nemen als je op weekendkamp en op
zomerkamp gaat. Welke verschillen kom je tegen?

3.

Maak een standaard persoonlijke bagagelijst voor een weekendkamp, welke zaken neem je
mee?

4.

Neem tijdens een opkomst al je bagage mee en pak je rugzak zo slim mogelijk in. Zorg daarbij
voor een goede gewichtsverdeling en zorg ook dat alle spullen die je snel wilt kunnen pakken
binnen handbereik zijn. Zorg daarnaast dat het gewicht niet boven 15 kilogram komt. Schrijf
deze verdeling op of maak hier een tekening van. Waterscouts laten ook zien hoe ze alle
bagage en benodigde materialen op een goede manier kunnen meenemen in een lelievlet.

5.

Je groep heeft buiten de ploegtenten vast nog een aantal andere type tenten. Leg uit waarom
jouw groep voor deze tenten gekozen heeft en wanneer welke tenten gebruikt worden.

6.

Neem tijdens het opzetten, afbreken en opbergen van de ploegtent / dektent de leiding over je
ploeg. Laat ook zien hoe je een kleine reparatie uitvoert aan je (dek)tent.

7.

Kampeer minimaal vijftien nachten in een tent of lelievlet tijdens Scoutingkampen (dit hoeft niet
aaneengesloten te zijn).

8.

Ken de juiste kampeertechnieken om verantwoord met het kampeerterrein en de materialen om
te gaan en pas deze toe tijdens een kamp. Denk hierbij onder andere aan onderwerpen als
afval, afwaswater, hudo, afstand van het kampvuur tot de tenten en gasflessen.
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