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Redactie

Bevers

Welpen

Scouts 

   Explorers 

   Organiseren kun je leren 

   GOH, schrijf je in! 
 
 

Hoi lezers, 

 

Er zijn weer een hoop mooie avonturen beleefd deze zomer! 

We hadden prachtig weer, gezellige groepen kids, 

leuke locaties en natuurlijk geweldige leiding die er een feest van hebben gemaakt! 

 

Veel leesplezier met deze extra dikke kamp-editie! 

We kijken weer vol verwachting uit naar het  

nieuwe scoutingseizoen. 

 

Groetjes Joost en Maartje 

 

 



 

 

 

 

 

 
Hoi allemaal!  

De bevers hadden dit jaar ook weer helemaal hun 

eigen kamp. Op zaterdag vertrokken we vanaf het 

Hof van Spaland richting Vlaardingen. Maar we 

waren pas net vertrokken toen we iets in de 

bosjes zagen liggen. Een envelop geadresseerd 

aan ‘Bevers’. We maakten hem snel open en 

vonden een brief. Hij was van tovenaar Tobias. 

Hij had zichzelf per ongeluk laten groeien en kon 

zijn toren niet meer uit. Hij was te groot om door 

de deur te passen. Hij had onze hulp nodig om 

een drankje te brouwen om hem weer naar 

normale grootte te laten krimpen. Ook in de 

envelop zaten een toverboek voor een 

krimpdrankje en een speurtocht. 

 

De uil van de tovenaar wees de weg. Hij leidde ons naar een speeltuin in de polder. Daar wachtte 

Sterre en Bas op ons met een lekkere lunch. Ook speelden we hier magisch cluedo. Een magisch 

wezen had een magisch dier opgeroepen op een magische plek. Aan ons de taak om uit te vinden 

welk wezen het gedaan had, op welke plek en welk dier tevoorschijn was getoverd. Op het grasveld 

stonden bakjes met gekleurde briefjes. De briefjes kon je inleveren bij de post van dezelfde kleur. In 

ruil kreeg je een hint voor een van de drie vragen. Uiteindelijk 

had iedereen het mysterie opgelost! 

Toen we toch een pauze hadden, namen we het toverboek 

even door. Er stonden twee ingrediënten in het boek die we 

nodig hadden: witte stenen om runenstenen van te maken, 

een maanwater. Maanwater moesten we zelf maken door een 

bakje water een nacht in het maanlicht te laten staan, dus dat 

konden we pas ‘s avonds doen. Stenen konden we echter nu 

wel zoeken. Gelukkig hadden de bevers al een mooie stapel 

stenen gevonden die ons geschikt leken. 

 

We vervolgden 

onze 

speurtocht 

door de polder. 

Aan het einde 

lag het gebouw 

waar we die 

nacht gingen slapen. Toen onze bedjes klaar lagen 

hadden Sterre en Bas het eten klaarstaan. Met volle 

buikjes speelden we weerwolven van wakkerdam in 

magisch thema. Daarna hield het gelukkig net lang 

genoeg op met regenen om een paar marshmallows te 

maken boven het kampvuur. Nadat we het maanwater 

buiten hadden klaargezet was het tijd om naar bed te 

gaan en was onze eerste dag kamp alweer voorbij. 



 

 

Op de tweede dag controleerden we eerst het toverboek. Het bleek dat er nieuwe bladzijden waren 

verschenen! We hadden nog twee ingrediënten nodig: poeder van de vanille en een bloem van de 

Celosia Argentea. De Celosia Argentea groeit langs het water, dus we gingen op zoek bij de sloot. 

Daar vonden we het plantje en de kampvlag! We knipten een bloem af en gingen snel weer terug 

naar het gebouw. Daar controleerden we ook het maanwater. Wat bleek: maanwater stinkt! Iewl!  

 

Na het ontbijt speelden we een handelsspel op het grasveld. 

De bevers moesten de ingrediënten voor een toverdrank bij 

elkaar handelen bij de posten. Hierna hadden we nog even tijd 

om langs de speeltuin te gaan voor de lunch. Maar we moesten 

ook nog poeder van de vanille voor ons drankje. We wisten niet 

zeker waar we dat konden vinden, maar gelukkig kon de 

kookstaf ons helpen. Bas en Sterre hebben de hele keuken 

overhoop gegooid, 

maar uiteindelijk 

vonden ze wat 

vanillepoeder! 

Gelukkig, dan 

hadden we alles wat 

we nodig hadden. 

Onze lunch was wel 

heel bijzonder. Het 

was een magische 

tien-gangen lunch! 

De gangen waren onder andere een toverstaf, ketel met 

tover ingrediënten, volle maan met sterrenstof en een 

toverdrank die van kleur veranderde. Het was heerlijk! 

Bedankt Bas en Sterre voor het lekkere eten dit kamp! 

 

Na deze magische maaltijd moesten we alleen ons 

toverdrankje nog afmaken. Eerst versierden we onze 

stenen zodat het echt runenstenen werden. Ook maakten 

we toverstaffen om de spreuk mee te kunnen doen.  Toen 

alle voorbereidingen gedaan werden verzamelden we al 

onze ingrediënten en een bak om het drankje in te maken 

op het grasveld. Om ons heen moesten we de vier elementen verzamelen: een brandende kaars voor 

vuur, een bakje aarde voor aarde, een bakje water voor water, en lucht was er al. De eerste drie 

ingrediënten gingen samen in de bak.  

 

Vervolgens spraken we de toverspreuk: Boem 

Boem Pan, Krimp deze man. Het laatste 

ingrediënt ging er bij in de bak, en het 

drankje begon helemaal te bruisen! Dat 

betekende vast dat het werkte. Het drankje 

deden we in een flesje en plaatsten we onder 

een hoge boom zodat de uil van de tovenaar 

het zou kunnen komen ophalen.  

We hopen dat het drankje heeft gewerkt en 

tovenaar Tobias weer zijn normale grootte 

heeft. 



 

 

Met het afronden van het toverdrankje was er ook een einde gekomen aan ons kamp. We hopen dat 

iedereen het naar zijn zin heeft gehad en kijken uit naar onze volgende avonturen in het nieuwe 

scoutingseizoen!  

Groetjes Noa en Rebbel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 



 

 

 

 

 

 

Week voor kamp 

Vandaag hebben de welpen een brief gevonden in de brievenbus 

van ons gebouw. Het was een brief van ene Professor Riverlake, die 

onze hulp vroeg een vreemde brief te ontcijferen. Wat bleek, deze 

vreemde brief kwam uit Atlantis! Er zijn sporen van de gezonken 

stad gevonden in Oostvoorne en wij zijn gevraagd om te helpen. 

Gelukkig hebben we in Oostvoorne een terrein gevonden en hopelijk 

komen we er snel achter wat er aan de hand is met Atlantis! 

Zaterdag 

 

Alle welpen zijn aangekomen in Oostvoorne! Na het eten hebben we 

weer een brief van Professor Riverlake gekregen. We kunnen deze 

week stukken van een beeld ontvangen (na bewijs van ons kunde) 

zodat we het weer kunnen herstellen. Zo zorgen we ervoor dat het 

kristal van Atlantis (het hart wat de stad in balans houdt) weer goed beschermd is. Vanavond kunnen 

we al een stuk verdienen door onze angsten te overwinnen. Zou dat 

lukken tijdens ons avondspel? 

 

Zondag 

 

Gisteravond hebben we het spannende spel ‘’Atlantiërs van 

Wakkerdam’’ gespeeld. De welpen hebben hun angsten overwonnen 

en zodoende lag vanochtend het eerste stuk beeld op ons terrein, 

met een nieuwe brief erbij. We hebben lekker ontbeten en ons 

corvee gedaan en daarna begonnen we aan de uitdaging van 

vandaag: De Atlantiërs moeten door het verlies van het kristal, zelf 

energie opwekken om hun stad te redden, en dat is een zeer 

sportieve bezigheid. Wij gaan vandaag ook lekker zweten op de 

sportdag om zo het volgende stuk beeld te verdienen! 

  



 

 

Deel 1 van de sportdag hebben we gehad: een goeie warming-up, verschillende water-races, liedjes 

neuriën met water in je mond, bellen “blazen” en de een zee vol plastic soep opruimen. De welpen 

zijn hartstikke goed bezig! Ook zijn ze begonnen aan het graven van een bunker netwerk, inclusief 

loopgraven en grachten. Nu is het tijd voor een stevige lunch, zodat we straks verder kunnen aan 

deel 2 van de sportdag! 

Na ons rustuurtje zijn we begonnen aan het tweede deel van onze sportdag! We hebben 

waterslidings gemaakt, muntjes uit emmers gevist met onze tenen en bad eendjes trefbal gedaan. 

Daarna hebben we met z’n allen een potje water-kickball gespeeld. Zouden we het tweede deel van 

beeld verdiend hebben? Dat zien we morgenochtend!   

 

Maandag 

Vanochtend hebben we het tweede stuk van het beeld verdiend! We hebben ook weer een brief 

gekregen, waarin staat dat we ons vandaag met vreemde culturen bezig moeten houden. Dat lukt ons 

wel! We zijn begonnen met wat oudhollandse spelletjes en daarna zijn we begonnen aan wat 

opdrachten over andere culturen. Misschien verdienen we zelfs een insigne… 

 

‘s Middags hebben we allemaal opdrachten 

gemaakt over andere culturen. Wat mensen in 

andere landen eten, dragen en welke talen ze 

spreken. We hebben een heerlijke pasta gegeten 

van onze 

kookstaf en 

daarna 

hebben we 

onze 

kaartjes 

naar huis 

geschreven. Daarna zijn we buiten onder de douche gegaan en 

lekker naar bed. Hopelijk vinden we morgen het derde deel van 

het beeld! 

 

  



 

 

Dinsdag 

Vanochtend zijn we weer lekker wakker geworden met een 

muziekje, en bij het ontbijt vonden we het derde stuk van 

onze puzzel! In de brief stond dat we vandaag onze survival 

skills moesten testen, dus we begonnen met het oefenen 

met onze zakmessen en hebben daarna een handelsspel 

gespeeld waardoor we spullen konden verdienen waarmee 

we vuur konden maken. Baloe heeft ons een kleine 

vuurdemonstratie gegeven en daarna hebben we onze 

eigen lunch gebakken op het kampvuur. 

    

Vanmiddag zijn we lekker naar het strand geweest! De welpjes hebben heerlijk gespeeld, 

gezwommen en vooral weer veel gegraven. Onderweg terugkwam een groepje nog een politiebusje 

tegen, waar we gelijk gebruik van gemaakt hebben. Eenmaal terug op ons kampterrein had onze 

kookstaf heerlijke broodjes hamburger voor ons klaargemaakt. Vanavond gaan we weer lekker bij ons 

kampvuur zitten. Zouden onze survival skills goed genoeg zijn om het volgende stuk van de puzzel te 

verdienen? 

     

Woensdag 

Vanochtend hebben we de eerste kaarten binnen gekregen! Na ons 

corvee zijn we begonnen met het voorbereiden van de bonte avond 

morgen. Na de lunch zijn we op pad gegaan naar de Tenellaplas. Hier 

hebben we een superleuke route gelopen waar we onderweg allemaal 

proefjes moesten doen. De welpen hebben hun best gedaan! 

 

Eenmaal terug op het kampgebouw 

was er alleen wel een klein 

probleempje, onze beeldstukken zijn 

gestolen! Er hing een brief aan een 

boom met een dolk, met een 

griezelige boodschap erop. En niet 

alleen de stukken zijn kwijt, ook onze borden, bekers en bestek zijn 

gestolen! Hoe gaan we dat nou doen met het avondeten? We 

hadden vanavond geen bestek, maar gelukkig aten we 

pannenkoeken en had de kookstaf nog papieren bordjes! Wat een 

geluk!  

Morgenochtend zal de tafel er misschien wat minder fris uit zien 

na het ontbijt…  

 

 



 

 

Na het eten hebben we het zeedierengeluidenspel gespeeld! De welpen zijn allemaal vreemde 

dieren tegengekomen. Ook hebben we wat bordjes gemaakt zodat de plunderaars weten dat ze niet 

welkom zijn! Dat kan niet fout gaan vannacht. 

   

Donderdag 

Vanochtend waren onze borden en bestek helaas nog niet terug, dus dat betekende boterhammen 

van tafel eten! Gelukkig zijn onze welpen toch al niet zo van het netjes eten dus hadden ze daar niet 

zo veel moeite mee. Toen we na een potje levend Stratego terugliepen naar ons kampterrein kwamen 

we een heel vreemd tentje tegen, en wat denk je? Daar lagen de puzzelstukken en onze borden en 

bestek! We hebben snel onze spulletjes meegenomen naar ons kampterrein.  

Tijdens de lunch konden we weer gebruik maken van ons bestek en 

konden we de magische blauwe thee die we van professor Riverlake 

gekregen hebben uitproberen. Onze welpen voelden zich direct een 

stuk fitter! Zo konden we vanmiddag een speurtocht lopen naar het 

strand. Zou de professor ons fit genoeg vinden om het laatste stuk van 

het beeld te verdienen? We zien het morgenochtend! 

  

Vrijdag 

Vanochtend hebben we het laatste stuk 

van het beeld gekregen van de 

professor! Yes! Hij gaf ons als tip om 

nog wat extra beelden te maken zodat 

het kristal voortaan extra goed beschermd is en we niet mee roerig 

hoeven te komen. Dat gaan we vanmiddag doen. ‘s Ochtends hebben 

we een smokkelspel gedaan waar de welpen haaienvinnen moesten 

ruilen voor zeemeerminschubben, en die weer voor Atlantis 

kristallen. De plunderaars probeerden die natuurlijk te 

onderscheppen. Ook zijn Rebbel, Mathieu, Marcel en Judith 

gearriveerd om ons te helpen deze laatste dag van kamp. De verse 

kookstaf is al hard aan het werk voor het captain’s dinner van 

vanavond! 

   



 

 

Vanavond was het natuurlijk tijd voor een feestelijke afsluiting. 

Onze kookstaf had weer een indrukwekkend Captain’s Dinner 

voorbereid met spartelende dolfijnen, zeewater, magische thee en 

zelfs het echte Atlantis en het gebroken beeld!  

 

Daarna hebben we een indrukwekkende bonte avond gehad, met 

trucjes met ballen, voorlezen, een talentenjacht, onderwaterquiz 

en een vuurshow van Marcel! We hebben de laatste 

marshmallows geroosterd en toen zijn we lekker gaan slapen. Het 

kristal van Atlantis is veilig, dus we kunnen met een gerust hart 

naar huis! 

Tot na de vakantie! 

Groetjes Baloe, Jakala, Ikki, Dahinda en Sona 

  

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 



 

 

 

 
 

Hallo allemaal, 

Op zaterdag 9 juli vertrokken we met 16 scouts, 4 stafleden, en fourageur richting Scoutcentrum 

Zeeland in Veere. Na een autoritje van ongeveer anderhalf uur kwamen we op de plaats van 

bestemming. 

Zaterdag 

We waren er lekker vroeg en konden 

gelijk beginnen met het opbouwen van 

het terrein waar we de komende week 

zouden verblijven. De tenten werden 

opgezet en de keukens gebouwd. Eer 

we klaar waren was het al het eind van 

de middag. Het kamp kon gaan 

beginnen! Patrick (de fourageur) maakte 

voor het avondeten een heerlijke pan 

soep met broodjes en smeersels, al 

waarna we een terreinverkenning 

hebben gedaan. Gelukkig mochten we 

nog een kampvuurtje maken en werd er 

Scrooge gespeeld, welke Dries voor de gelegenheid helemaal uit zijn hoofd had geleerd. Na dit spel 

was het tijd om de tenten in te gaan en lekker te gaan slapen en zat de eerste dag erop. 

Zondag 

De volgende ochtend werd de staf wakker gemaakt door de zon die heerlijk in de tent scheen. De 

scouts zijn wakker gemaakt met muziek en de nieuwe dag kon beginnen. Na een lekker ontbijt werd 

het corvee geregeld en kon daarna het ochtendprogramma beginnen. We gingen dromenvangers 

maken, met ijzerdraad eerst een rondje maken en dan versieren met wol en andere leuke frutsels. Er 

kwamen hele mooie dromenvangers uit en werden opgehangen in de keukens en tenten. Na de 

lunch hadden de scouts de mogelijkheid om lekker te gaan zwemmen in het Veerse Meer. Het water 

was best koud maar er werd wel lekker even gezwommen. Daarna konden de scouts gaan 

foerageren. Na het corvee werd er een handelsspel gespeeld. De patrouilles begonnen met een 

eiland waarvoor ze straten, huizen, boten, en andere zaken konden gaan kopen. Dit deden ze door 

grondstoffen te kopen en weer bij 

een andere verkoopboot te 

verkopen. 

Uiteindelijk werd het eiland 

steeds voller en voller met huizen, 

straten en havens. Kortom het 

was een leuke avond waar veel 

gehandeld werd. We hebben nog 

even bij het kampvuur gezeten en 

ze speelde nog weerwolven 

waarna ook deze dag weer ten 

einde liep. 

  



 

 

Maandag 

De volgende dag waren we weer 

om 8 uur uit bed en kon de 

nieuwe dag beginnen. Vandaag 

stond de hike op het programma. 

Het was een tochtje van ongeveer 

8 kilometer met 4 posten en leuke 

plekjes. De patrouilles gingen een 

kwartier na elkaar van start, de 

eerste post waar ze aan kwamen 

was bij de sluis. Bij deze post 

tekende ze met houtskool het 

landschap wat ze daar tegen 

kwamen, de tocht ging verder 

door Veere richting een 

waterpondje waar net voor de 

etenspost was Patrick verzorgde. 

Hierna ging de tocht verder richting een bos, al waar de 3e post al snel volgde (en ook de scouts al 

over de helft waren). Op de derde post werd een begin gemaakt aan het schrijven van de kaarten. Na 

een kaart geschreven te hebben ging de hike verder naar post 4, waar vanaf het nog een klein stukje 

wandelen naar het kampterrein was. Alle patrouilles waren weer op tijd terug en konden nog even 

iets voor zichzelf doen. ‘s Avonds was het tijd om ons lekker in de douche te stoppen en verder te 

gaan met kaarten schrijven. Nog even lekker bij het kampvuur gezeten en was het tijd om lekker te 

gaan slapen. 

Dinsdag 

En toen was het alweer dinsdag. 

Wat gaan we vandaag weer 

doen? Er werden deze ochtend 

vlotten gemaakt met banden, 

pionierpalen, en touw. Deze 

creaties waren goed gelukt en 

konden na de lunch 

uitgeprobeerd worden op het 

Veerse Meer. Er werd nog een 

race geregeld en er werd een 

potje water trefbal gespeeld. 

Gelukkig was het lekker weer en 

was het niet erg om in het water 

te z  ijn. Er werd hierna weer 

lekker gekookt. Vandaag was dat 

rijst met Chicken Tonight. Toen 

het eenmaal donker werd hebben we Sluipie-sluip gespeeld. Dat was nog knap lastig om de scouts te 

herkennen in het donker, zeker toen ze elkaars kleding aan hadden. Daarna nog even kampvuur en 

weer lekker de slaapzakken in. 

Woensdag 

Woensdag hebben we een stukje gewandeld naar Arnemuiden waar we lekker konden winkelen. De 

plaatselijke Jumbo was al snel en de scouts kwamen terug met chips, snoep, cola, etc. Hun zakgeld 

was dus ook weer snel op. Er werd ook bij de plaatselijke snackbar een lunch geregeld en daarna 

hebben we heerlijk gezwommen in het zwembad.  

  



 

 

Vandaag was ook de dag dat de kids altijd zelf mogen bepalen wat er gegeten wordt en ook bij de 

staf, wij stuurde Jeremy de winkel in om voor ons iets lekkers te halen. Na het eten en het corvee 

hebben we een potje Levend Statego gespeeld helaas was dit van korte duur omdat er een paar wilde 

insecten waren die een scout wel 7 keer onderhanden nam. We vermaakte ons dan maar verder bij 

het kampvuur en was het vroeg tijd om naar bed te gaan. 

 

Donderdag 

De donderdag is weer gekomen en tijd om 

nog even lekker tijd om te sporten dit 

deden we tijdens de sportdag. Er waren in 

de ochtend allemaal individuele 

onderdelen zoals boogschieten, 

spijkerpoepen, kogelstoten, sprintje 

trekken, woordzoeker oplossen en 

waterdragen. De onderdelen duurde 

allemaal iets langer dan gepland want al 

snel was het tijd om weer te gaan lunchen. 

Na de lunch werden er teamonderdelen 

gedaan, zoals water over brengen door 

middel van onder boven en dan aan de 

andere kant in een emmer te doen. Verder 

gingen we ook op een zeil staan en die met 

je groep erop op vouwen, en als derde onderdeel was een potje kwallenballen. Uiteindelijk was de 

dag weer snel om en mocht er weer een lekkere maaltijd gekookt gaan worden, waarna er een bruiloft 

gepland was tussen Dries en Fabio. De scouts hadden langs het water een heel prieeltje gemaakt 

waar getrouwd kon worden, er was gedacht aan de ringen, een toespraak, getuigen, een fotograaf, 

en een receptie. Kortom: helemaal top geregeld. Hierna werd er lekker gedanst en bij het kampvuur 

gezeten om de dag af te sluiten. 

 

Vrijdag 

Na een lekker nachtje slapen was het alweer vrijdag en was er een jarige in ons midden. Dit was Max, 

maar helaas kon hij vandaag niet mee. En dat terwijl vandaag het afscheidsuitje van Martijn was. 

Maar eerst werd de uitslag van de sportdag nog bekend gemaakt: Luka, Max en Leah stonden 

respectievelijk op 3, 2 en 1. Hierna werden de rest van de scouts met de auto gebracht naar Kanoa. 

Bij deze accommodatie gingen we door het bomenpad klimmen. De scouts hadden er allemaal veel 

zin in, en na een uitleg hoe het in zijn werk ging kon het klimmen kon gaan beginnen. Er werd flink 

geklommen, en van de zipline afgegaan. 

Daarna was er nog een speciale vrijeval 

gepand van 18 meter hoog. Niet iedereen 

hield ervan maar gelukkig was het niet 

verplicht dus konden de echte coole 

kikkers het wel doen. Toen we weer op het 

terrein terugkwamen werden de keukens 

en tenten alvast afgebroken en werd er 

deze nacht in de buitenlucht geslapen. 

Deze gezellige dag hebben we ‘s avonds 

afgesloten met een BBQ. Na de BBQ werd 

ook bekend wie de patrouillestrijd 

gewonnen had.  

  



 

 

De winnaars waren de The Golden Pirates, en ze namen de totem in ontvangst, zetten hun namen 

erop en de foto's werden gemaakt. We hebben er nog verder een gezellige laatste avond van 

gemaakt en daarna zochten de scouts allemaal de slaapzak op.  

 

Weer zaterdag 

De volgende ochtend was het helaas tijd om alles weer op te ruimen en in te pakken en was het tijd 

om weer naar huis te gaan. Helaas was deze week weer veel te snel voorbij en konden we weer terug 

naar Schiedam. Op de lange haven werden alle spullen weer afgegooid en zat kamp 2022 er weer op.  

Heel veel groetjes van Martijn, Kevin, Jeremy, Patrick en Monique 
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13-07 

Op woensdag ochtend om kwart over negen gingen we allemaal ingepakt op de lange haven 

klaarstaan. Om tien uur reden we richting Brexbachtal waar we de Tono groep, ook uit Schiedam, 

zouden ontmoeten. Wij sloten aan bij hun kamp aldaar. Toen we aankwamen bouwden we alles op 

en gingen we eten. 

 

14-07 

Donderdag hebben we een GPS tocht gedaan waarbij we een trap hebben geklommen. Die leidde 

ons naar een rodelbaan waar we vervolgens vanaf zijn gegaan. Toen zijn we weer terug naar het 

terrein gegaan om boodschappen te doen en te eten. Daarna hebben we bij het kampvuur worstjes 

en marshmallows gemaakt. 

 

15-07 

Vrijdag ochtend hebben we door het bos heen gelopen. Rond drie uur zijn we richting een klimbos 

gegaan, alwaar we hebben (hoe kan het ook anders) geklommen. Toen we terugkwamen hebben we 

gebarbecued. 

 

16-07 

Zaterdag zijn we vroeg opgestaan, omdat we moesten inpakken. Na een rit van drie uur kwamen we 

aan bij Trois Ponts in België. Na het kamp opzetten zijn we nog naar een uitkijktoren gelopen en 

hebben we nog even genoten van het uitzicht. 

 

17-07 

Zondag na ons ontbijt zijn we naar een fietsen verhuur gegaan. Daar hebben we BMX-fietsen 

gehuurd, en zijn we een route gaan fietsen door een bos. Na een lange en vermoeiende tocht hebben 

we nog kunnen genieten van een lokale cola op een terrasje. 

 

18-07 

Op maandag zijn we naar de stad Luik gegaan met de trein. We zagen veel zwervers en er werden 

veel honden uitgelaten. Het was super warm, dus we gingen bijna dood. We zijn ook nog langs de 

McDonalds geweest en we hebben daar genoten van een overheerlijke Happy Meal. 

 

19-07 

Dinsdag was het de warmste dag, dus leek het ons een goed idee om te gaan speleoën. In de grot is 

het immers koeler. We hebben tijdens het speleoën veel geleerd van Marcel. Het was superleuk. 

 

20-07 

Woensdag zijn we gaan raften met autobanden. We hebben 4KM gedreven en toen we aankwamen 

hebben we poffertjes gegeten. 

 

21-07 

Donderdag hebben we ’s ochtends het terrein afgebroken en opgeruimd. Rond 1 uur zijn we 

vertrokken richting Schiedam waar we vervolgens het een en ander hebben opgeruimd. Die avond 

hebben we Dominos besteld. 

 

22-07 

Vrijdag na een nachtje film te hebben gekeken en een ontbijtje zijn we verdergegaan met de laatste 

spullen schoonmaken en in ons lokaal te leggen. Rond een uur of twee was het gedaan en hebben 

we het kamp afgesloten. Iedereen werd opgehaald. 

 

Groetjes de Explorers. 

 

Op de volgende pagina’s krijg je een goed idee wat we dan nou allemaal gedaan hebben!  
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Een kamp organiseren: Hoe moeilijk kan het nou zijn? 

 

En dan is het ineens zo ver: een week vol 

avontuur zit er weer op. Elke speltak is naar 

hun eigen locatie gegaan en hebben de 

vetste avonturen beleefd. De jeugdleden 

hebben het er altijd naar hun zin, maar de 

ouders zien ze alleen vertrekken en (al dan 

niet met een extra laagje modder, bijna 

geen energie meer, maar met een grote 

glimlach) terugkomen. 

 

Veel mensen zien niet wat er nou allemaal 

gedaan wordt om zo’n kamp te organiseren. 

Om daar een lichtje op te schijnen, probeer 

ik dat toch maar hier te leggen. Niet alleen 

voor de duidelijkheid, maar ook als waardering voor al het harde werk dat er al weken, maanden en zo 

niet al jaren in gaat zitten om die ene week onvergetelijk te maken.  

 

Het begin 

Natuurlijk begin je bij het begin van het organiseren. En dit is vaak al een jaar vóór je kamp, bijna 

direct na je kamp van het jaar daarvoor. Het belangrijkste wat je daar wil afspreken is al een 

taakverdeling, begroting en thema, en begint je zoektocht naar een locatie. Zeker dat laatste is zeer 

belangrijk om op tijd te doen, want iedere scoutinggroep in jouw vakantieregio wil natuurlijk de beste 

locatie hebben! Als je niet op tijd bent, is (bijna) alles al bezet. 

 

Zo, nu ben je er toch? Vergaderingetje gehad, jaartje wachten, 

en gaan met die banaan? Nou…. 

 

De locatie 

Als je uiteindelijk een locatie hebt, is er tussen de opstart en het 

kamp zelf zit vaak een (of meerdere) bezoeken. Dit is niet alleen 

om een indruk te krijgen van het gebouw of terrein dat je 

geboekt hebt, maar geeft je vaak ook gelijk de mogelijkheid om 

de omgeving te verkennen en routes uit te zetten. Weet je 

bijvoorbeeld al waar je dat ene bosspel kan gaan spelen? 

Natuurlijk, je hebt alle terreinen in de buurt ingestudeerd en 

zorgt dat dit weer in de kampplanning wordt opgenomen. 

 

Uitwerken van de activiteiten 

Op kamp gaan is wel leuk, maar zonder activiteiten is er 

natuurlijk geen hol aan! Daarom gaat er ook veel tijd zitten in het 

uitwerken van alle activiteiten voor een zomerkamp. En dat 

uitwerken komt vaak neer op het van begin af aan een spel (of 

een variant op een bestaand spel) zelf te ontwikkelen en uit te werken. Het moet in een thema 

gegoten worden, de spelregels moeten worden bedacht, er moet gekeken worden hoe er niet vals 

gespeeld kan worden (gelukkig doen scouts dat nooit!), etc.  

  



 

 

Daarna moeten vaak ook nog spelonderdelen, zoals kaartjes, ontworpen, uitgeprint, gelamineerd en 

uitgeknipt worden. Er zijn soms zelfs gehele constructies gemaakt met hout en ander materiaal welke 

in elkaar geknutseld worden. In totaal heb je gemiddeld 20 (!) dagdelen welke gevuld moeten worden. 

 

Gezondheid 

Natuurlijk gaat het nooit verkeerd op kampen, want 

veiligheid staat voor alles. Niet alleen bij het maken 

van je activiteiten wordt hier rekening mee 

gehouden, maar natuurlijk ook in de algemene 

voorbereidingen: Er wordt opgezocht wat de 

omgeving allemaal te bieden heeft. Welke 

HAP/EHBO posten zijn er, waar zijn de 

ziekenhuizen, wat zijn de snelste aanrijdroutes en 

hoe kom je met hun in contact. Dit gaat samen met 

alle gezondheidsinformatie van de deelnemers 

(jeugdleden en staf) in een algemene map, die ook 

altijd overal mee naartoe gaat op kamp. Op die 

manier gaat de staf goed geïnformeerd op kamp. 

 

Informatie 

Het is overigens ook niet alleen handig om als staf goed geïnformeerd op kamp te gaan, maar ook de 

thuisblijvers moeten weten wat er allemaal gebeuren gaat. Sowieso moeten de informatie en 

inschrijfbrieven geschreven en uitgestuurd worden, maar vaak wordt er ook een ouderavond 

georganiseerd om alles door te spreken met alle geïnteresseerden, de kampregels af te spreken, en 

om een mogelijkheid te bieden om vragen uit te wisselen. 

 

Geld 

Zo, nu heb je alles gehad: Iedereen is geïnformeerd, 

de spellen zijn gemaakt, de locatie is geregeld, alles 

veilig en wel. Je kan nu op kamp, toch?  

 

Nee dus, want voor niets komt de zon op. Gelukkig 

hebben we hier een hele fijne penningmeester om 

hier mee te helpen, want de locatie moet nog 

betaald worden, de kookstaf moet worden voorzien 

van geld, iedereen die uitgaven heeft gemaakt voor 

kamp, moet worden vergoed, etc.  

Gelukkig heb je al bij stap 1 een begroting opgesteld 

en ingediend, en de penningmeester ruim op tijd op de hoogte gesteld van het kampgeld in de 

inningsmomenten zodat je kamp gewoon door kan gaan. 

 

En dan… 

Al je kampspullen staan al weken in de weg in je huis omdat je ruim op tijd alles af hebt, je knuffel is 

gepakt, die week verlof is al goedgekeurd door je baas (en dan dat extra uitslaapdagje erachteraan 

kan nooit kwaad) en je bent klaar om te gaan. Tijd om te verzamelen op de afgesproken plek om….  

 

Nee, nee, eerst moet al het materiaal nog ingepakt worden van tevoren. Samen met de 

materiaalmeester is er al overleg geweest over wat je gaat gebruiken op kamp, maar dat moet dan 

nog wel in een vrachtwagen/aanhanger/busje geladen worden. Vaak het liefst zo kort mogelijk van 

tevoren. 

 



 

 

Vergeet trouwens ook niet ook de dingen die na een kamp nog komen, zoals het opruimen, 

achtergelaten spullen thuis brengen (Want ook al staat een naam in de kleding, het was toch echt 

niet van dat ene kind!), foto’s uitzoeken, etc. 

 

Zoals je ziet gaat er best veel werk zitten in het organiseren van zo’n zomerkamp, en dat is alleen pas 

wat er van tevoren gedaan moet worden. Het lijkt soms een hele klus, maar uiteindelijk…. Als 

iedereen weer terug is na zo’n geweldige tijd, en je neerploft op je bank thuis, heb je de grootste 

glimlach op je gezicht en ga je weer vol goede moed en zin het volgende seizoen tegemoet.  

 

En vergeet vooral niet: dit alles wordt gedaan door vrijwilligers. Mensen die uren en uren spenderen 

aan het vermaak van andermans kinderen. Onbetaald. En daar dus ook nog vakantiedagen voor 

overhebben. Puur uit de goedheid van hun hart. Ja, echt, lees deze zin nog maar een keer :-) 

 

Het is niet in woorden uit te drukken wat zij betekenen voor onze groep, dus daarom maar dit: Dank 

aan iedereen die betrokken zijn geweest met het mede mogelijk maken van de kampen. Jullie harde 

werk gaat niet ongemerkt. Dank je, namens de jeugdleden, de ouders, en het bestuur. 

 

Groetjes, de groepsbegeleider 

Joost Mul 

 

PS, Lijkt het jou nou ook echt heel vet om zo’n kamp te organiseren, te helpen bij de opkomsten, of 

iets achter de schermen te doen? Neem dan eens contact op met groepsbegeleider@scoutingflg.nl ! 
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Zet dit  

feest  

in je agenda! 

5 en 6 November 2022 

 

En schrijf je in 

door te mailen naar: 

goh@scoutingflg.nl 
 


