
Afspraken voor de NPK Kampeerstandaard voor scouts*. 

Om samen een veilig en goed NPK te beleven hebben we samen een NPK kampeerstandaard afgesproken. Deze 
eisen zijn voor elke groep. Hieronder zie je de algemene afspraken en per troep/vendel en per patrouille/ronde. 
Als je aan deze afspraken houdt ontvang je  aan het eind van het kamp de NPK kampeerstandaard.  
 
De  4 groene kampregels waar iedereen zich aan houdt:  

• We blijven op het gemaaide kampterrein en op de paden (het langere gras mag dus niet worden 
betreden)  

• We betreden afgezette gebieden niet  
• We blijven uit de buurt van nesten, holen, rustplaatsen van wild  
• We houden ons aan aanwijzingen van de staf 

 
 
Troep/Vendel 
 
Scouts en leiding zorgen ervoor dat: 

 De groep volgens het tijdschema van het NPK werkt en de nachtrust voldoende gehandhaafd wordt. 

 Iedereen zich correct gedraagt en anderen geen overlast bezorgt. 

 Het kampterrein en zijn directe omgeving steeds in keurige staat verkeert om veilig en hygiënisch te kunnen 
kamperen. 

 Een vuur nooit onbewaakt is, en er voldoende bluswater en zand binnen handbereik is. 

 Bijlen, zagen, tenthamer en andere materialen met zorg, en veilig worden behandeld en bewaard. 

 De hakplaats veilig is. 

 De EHBO trommel compleet is en gemakkelijk te pakken. 

 De natuur geen geweld wordt aangedaan en dat er geen plaggen of zoden worden gestoken. 

 Bij de kraan niet wordt (af)gewassen of chemische toiletten gespoeld. 

 Dat de HUDO inclusief een wasgelegenheid hygiënisch is en het chemisch toilet stevig staat. 

 Er voor persoonlijke hygiëne een aparte wasplaats buiten de keuken is. 

 Het terrein na de sluiting van het kamp wordt afgebroken en in correcte staat wordt achtergelaten. 

 Er geen accu’s op het kamp worden gebruikt. 

 Er gekampeerd wordt volgens de kampregels van het laatst verschenen NPK mededelingenboekje en de 
eventuele aanwijzingen van de scoutsstaf. 

 
 
 
Patrouille/Ronde 
 
De leden van de patrouille / ronde zorgen ervoor dat: 

 Er in de patrouilletent veilig, hygiënisch en droog geslapen kan worden. 

 De keuken een doelmatig keukenrek bevat, zodat er veilig en hygiënisch gekookt kan  worden. 

 In de keuken een tafel- of kribvuur is opgebouwd en er voldoende bluswater en zand binnen handbereik is. 

 Er op zaterdag en zondag een complete maaltijd op houtvuur wordt gekookt. 

 Er een stevige en afsluitbare constructie voor het verzamelen van afval op een geschikte plaats aanwezig is om 
op deze wijze zwerfvuil te voorkomen. 

 Er in de keuken een wasgelegenheid is die tijdens kookwerkzaamheden gebruikt kan worden door de kok. 
 
 
 
 
  
*)Geldend voor het gehele verblijf van vrijdag tot en met dinsdag daar hun kampen te houden. 
  
 


