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Informatie kampeervaardigheid NPK 2020 
 
 

 

Welles of toch nietes 
 
Vanuit de scoutsstaf of kampeervaardigheid krijg je alleen een 
signaal om iets wel of niet te doen als de centrale kampstaf 
een beslissing heeft genomen om bijv. op advies van de 
brandweer niet te stoken i.v.m. veiligheid of om bepaalde 
bouwwerken te verlagen i.v.m. veiligheid. 
 
 
Als leidingteam blijf je verantwoordelijk voor de eigen 
kampeervaardige keuzes die je maakt. Deze keuzes maak je 
niet omdat de kampeervaardigheid dit wil, maar als 
leidingteam maak je deze keuzes i.v.m. 
  
 
 

 

 Veiligheid en welbevinden voor de kinderen 

 De kampeerbeleving van de scouts en hun patrouille vergroten. 

 Veiligheid voor alle deelnemers van het NPK 

 Behoud van je materiaal 
 
 
Kampeervaardige keuzes waar je als leidingteam met elkaar bewust over nadenkt en een eigen 
afweging maakt zijn bijvoorbeeld: 
 

• Wanneer zet je de tent open om te luchten? 
• Wanneer maak je de tent slaapklaar? 
• Wanneer kook je op houtvuur? 
• Waarom leg je vochtige lakens over fourage? 
• Waarom heb je warm water gekookt als kinderen van een spel komen waar ze nat en vies 

worden? 
• Waarom doof je het vuur op deze manier? 
• Waarom laat je een vuur niet onbeheerd achter? 

 
Kampeervaardig zijn als groep toon je niet aan door dingen te doen omdat kampeervaardigheid dit 
wil, maar door zelf te kiezen voor een manier van kamperen waarop je als groep laat zien dat je 
veilig, doelmatig en hygiënisch kampeert. 
 

Denk bij alles wat je bouwt aan hygiëne, veiligheid en doelmatigheid 
 
 
 
Kampeerstandaard 
De kampeerstandaard wordt uitgereikt door de Scoutsstaf als je voldoet aan de gestelde criteria. 
Als groep word je door de gehele scoutsstaf beoordeeld op algemene criteria en een aantal punten 
voor de kampeerstandaard wordt beoordeeld door kampeervaardigheid. 
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Beoordeling in de kampeerstandaard voor het onderdeel van kampeervaardigheid: 
Hakplaats en EHBO worden niet beoordeeld met punten; deze onderdelen worden meegenomen 
in de beoordeling voor het behalen van de kampeerstandaard. In de kampeerwijzer staan alle 
onderdelen waaraan je moet voldoen om de kampeerstandaard te behalen. 
 

 
Opbouw en afbraak 
Vrijdag:  

 Nadenken over de indeling van het kampterrein bespaart 
vaak heel veel extra gesleep met materiaal 

 Vanaf 13.00 uur mag je de HUDO opbouwen 

 Vanaf 16.00 uur start opbouw kamp 
Maandag: 

 Op maandag koken op houtvuur mag en is ook erg leuk voor 
de Scouts. 

 Vanaf 14.00 uur opruimen. Kisten en bagage inpakken NIET afbreken; er mag nog geen 
knoop los, geen paal uit de grond en geen tent plat. 

 Na de sluiting afbreken. 
 
 
Beoordelingsrondes 
1e ronde:  

 Alle groepen worden in deze ronde beoordeeld 

 Vanaf zaterdag 16.00 uur tot zondag 14.00 uur 
 
2e ronde: 

 De beste 27 groepen worden in deze ronde beoordeeld 

 Vanaf zondag 15.00 – 22.00 uur 
 
3e ronde: 

 De beste 12 groepen worden in deze ronde beoordeeld 

 Vanaf maandag 9.30 – 13.30 uur 
 
 
Onderdelen waarop de kampeervaardigheid beoordeelt:
Groep 50 punten 
Algemene indruk  10 punten 
Latrine    10 punten 
Fourage   10 punten 
Wasplaats   10 punten 
Materiaal   10 punten 
 
 
 

Patrouille 90 punten 
Tent    20 punten 
Keuken   10 punten 
Materiaal   10 punten 
Water & Afval   10 punten 
Brandpreventie  20 punten 
Veiligheid   10 punten 
Hygiëne   10 punten 

 
De patrouille kan voor de groep de meeste punten verdienen. Alles wat je bouwt doe je met een 

reden; de kampeerbeleving van de scouts en hun patrouille vergroten. Hierbij beoordelen wij op: 

 
Doelmatig, hygiënisch en veilig 

 
 
 En niet op:                Zo groot mogelijk  
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