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INLEIDING 
 
Het Noordelijk Pinksterkamp is van oudsher een instructie-/wedstrijdkamp, waar de leuke zaken, veelal 
in thema, natuurlijk niet vergeten worden. 
Bij de beoordeling van de diverse groepen speelt de kampeervaardigheid een grote rol. Wanneer een 
groep tijdens het NPK goed kampeert wordt na afloop van het kamp de NPK- kampeerstandaard 
uitgereikt. Zie volgende pagina voor de eisen. 
Het goed en veilig op kamp gaan staat hierbij centraal. Het goed omgaan met het materiaal 
is niet alleen een behoud van je materiaal, maar draagt ook bij aan een goed opgebouwd kamp. Een 
kampterrein waar zowel de scouts als de leiding van een geslaagd kamp kunnen 
genieten. 
 
Dit boekje doet een aantal suggesties voor goed en verantwoord kamperen aan de hand; niet alleen 
praktische tips die bedoeld zijn voor het NPK, maar ook voor andere kampen.  
Veel kampeerplezier! 
 
De Kampeervaardigheidscommissie, NPK  Scoutsstaf 
 
Februari 2020 
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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. 
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ALGEMEEN 
 
 
 
 
Terrein-indeling 
Probeer je toegewezen terrein zo logisch mogelijk in te delen: 

 Houd je aan de kampgrenzen. 

 Het militair oefenterrein is voorzien van drainage (waterafvoersysteem). palen mogen niet dieper dan 50 cm 
de grond in. 

 Zet een tent op een daarvoor geschikte plaats, houd daarbij rekening met de grond (hard/zacht), kuilen, 
looppaden etc. 

 Houd bij het plaatsen van tafelvuren rekening met tenten, de windrichting en speelterreinen voor kinderen. 

 Zorg voor een goede opstelling van patrondetenten en -keuken t.o.v. de leiding (maak er een echt kamp van).  

 Ieder terrein heeft een schaduwplek waar Scouts elk minuut van de dag wat kunnen drinken of zich kunnen 
insmeren tegen zonnebrand. 

 Kun je ’s avonds/’s nachts zonder hindernissen bij de hudo komen? 

 De wasplaats komt centraal of voor iedere patronde apart. 

 Ben je op de fiets; zoek dan een geschikte plek voor een fietsenstalling. 
 

Even nadenken voor je begint bespaart vaak een hele hoop werk!  
 

 
Vragen die je jezelf kunt stellen:   
• Is de indeling van het kampterrein praktisch?   
• Is er een omheining aangebracht rondom het kampterrein? 
• Is het netjes en overzichtelijk op het terrein? 
• Ligt er zwerfvuil op het kampterrein? 
• Is er een (gezellige) plek waar de kinderen uit de zon kunnen zitten? 
• Staan de keukens (tafelvuren) goed t.o.v. tenten en buren. 
Tips:    
• Als leiding kies je een plek op het terrein van waaruit je het hele kampterrein kan overzien. 
• Bedenk voor het kamp al een praktische indeling. 
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DE TENT    
 
 
 
 
 
 
 
 
Denk bij het plaatsen van de tent aan de volgende zaken: 
• Hoe is de windrichting; de opening uit de wind! 
• Waar komt de keuken; dit i.v.m. de rook van het tafelvuur. 
• Waar staan de andere tenten van je groep; maak een "echt" kamp. 
• Niet in een kuil i.v.m. mogelijke overstroming bij regen. Bij wateroverlast geen geulen graven! Een spade in de 

grond steken en even wrikken is veelal voldoende. 
• Is de plek, waar de tent geplaatst wordt, vrij van stenen of andere oneffenheden etc.? Dit om schade aan het 

grondzeil te voorkomen. 
• Is de grond geschikt? Hard/zacht/nat/droog/stenen etc. 
• Sta je toevallig op een looppad? 
• Denk aan een goede versteviging en bevestiging van je tent i.v.m. de windkracht.  
 
 

 
Vragen die je jezelf kunt stellen: 
• Kan de tent goed ventileren? 
• Kan het gras onder het grondzeil overdag luchten? 
• Maak ik de tent op tijd slaap klaar? 
• Kan iedereen droog slapen? 
• Weet iedereen hoe de tent opgezet moet worden? 
• Waar kan iedereen ’s avonds zijn afval kwijt? (Bijv. snoeppapiertjes.)  
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Tips: 
• ‘s Avonds en bij regen of kans op regen de (katoenen) tent ontspannen, dit voorkomt scheuren. 
• Zorg ook bij vochtig of regenachtig weer voor voldoende ventilatie in de tent. 
• Een waslijntje in de tent tussen de tentstokken spannen kan erg gemakkelijk zijn.  
• Houd rekening met de wind; het kamperen in de polder is anders dan in een bos. 
• Overdag kun je tijdens mooi weer de tent keurig spannen zonder vouwen, waarbij de tentmuurtjes opgehangen 

of luchtig opgerold kunnen worden. 
• Bij de ingang van de tent een vegertje leggen of hangen waarmee de schoenen afgeveegd worden. 
• De tentkist of -zak kan gebruikt worden voor de dag- of grijpvoorraad   
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FOERAGE      
 
 
 
Dit vraagt op een kamp altijd veel aandacht. Bewaar de etenswaren en de zogenaamde non-foodproducten als 
afwasmiddel groene zeep, schuursponsjes altijd gescheiden van elkaar. Neem geen dagverse producten en 
voorgesneden groente mee naar het kamp. Kies voor de houdbare variant die buiten de koeling bewaard wordt. 
Koelboxen zijn niet gewenst aangezien de lage temperatuur van < 7 ° C niet gehandhaafd kan worden. Koelboxen, 
gas- of elektrische koelkasten dragen niet bij aan primitief kamperen en worden hierom niet positief beoordeeld. 
 
Allerlei dieren zijn op zoek naar voedsel en dat uit jouw kamp is voor hen natuurlijk een traktatie. Zorg er daarom 
voor dat er geen dieren bij je voedsel kunnen komen. 
 

Vragen die je jezelf kunt stellen:   
• Kan de foeragetent goed ventileren? 
• Wordt mijn foerage niet blootgesteld aan direct zonlicht? 
• Is het foeragerek groot genoeg zodat er geen foerage op de grond hoeft te liggen? 
• Is het foeragerek stevig? 
• Worden de food en non-food producten goed gescheiden bewaard?   
 

 
Tips:    
• Bedenk dat je aan bederf onderhevige etenswaren maar korte tijd kunt bewaren. Houd hier voor het NPK al 

rekening mee bij het bedenken van het menu. 
• Etenswaren die in de winkel in het koelschap liggen, kun je beter niet meenemen. 
• Neem geen voorgesneden groenten mee, deze zijn binnen een dag bedorven. 
• Suiker, zout e.d. kunnen niet tegen vocht. Bewaar dit soort producten in goed afsluitbare bussen.  
• Als een verpakking van bederfelijke waar open is, maak de inhoud dan op of gooi het weg! 
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DE KAMPKEUKEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
De kampkeuken bevat alle materialen  die een patronde nodig heeft om tijdens het kamp zelfstandig te werken. 
De patronde is geheel zelfvoorzienend. Een kampkeuken bevat de volgende zaken: 

 

• Een keukenrek met bergplaats  
• voor pannen, bestek etc.. 
• Een jerrycanrek. 
• Een afvalverzamelplaats. 
• Een wasplaats voor de kok. 
• Tafelvuur met blusmiddelen 

• Materiaalopslag. 
• Natvangfilter 
   

 
 
 
 
 

Vragen die je jezelf kunt stellen:   
• Zijn de bouwwerken niet te groot/te klein, te hoog/ te laag? 
• Kan een patronde zelfstandig werken tijdens het kamp? 
• Hoe voorkom je dat er meer dan twee personen in de keuken zijn? (Koker en Stoker) 
• Kan er veilig & hygiënisch gekookt worden in de keuken? 
 

Tips:    
• Deel de keuken zo efficiënt 

mogelijk in. M.a.w. bedenk eerst 
wat je gaat doen in de keuken en 
deel hem daarna in.  

• Maak de keuken niet te klein maar 
het hoeft ook geen balzaal te 
worden. 

•  Let op de looproutes. Zijn 
bijvoorbeeld scheerlijnen en de 
afgietplek geen struikelobjecten 
geworden.  
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KEUKENREK  
Er zijn vele constructies mogelijk. Hieronder 
staan een aantal dingen waar je rekening 
mee kunt houden: 
• Zorg dat het hygiënisch blijft. Gooi afval 

meteen weg en was direct na het eten af. 
Vergeet niet om de keukentafel dan ook 
schoon te maken. 

• Een oprolbaar "blad" is erg handig.   
• Al je materiaal en foerage van de grond 

bewaren. 
• Houd bij het plaatsen van een zeil of afdakje  

rekening met de wind en denk bij het 
plaatsen van de scheerlijnen eraan dat het 
geen obstakels worden. 

 
 
 
 
Wasplaats voor de kok  
Zorg er voor dat de kok de gelegenheid heeft om zijn/haar handen te wassen tijdens het koken.  
 

 
 
WATER  en AFVAL  
Afvalbak 
Dit kamp krijgen we een andere vorm van afvalscheiding: papier, plastic, glas en restafval. Voor het plastic afval 
moet je als groep speciale zakken voor het inzamelen van plasticafval gebruiken. Deze zakken moet je als groep 
zelf meenemen. 
Bouw een stevige en afsluitbare constructie zodat het afval van de grond geplaatst is. Klein Chemisch Afval  en 
glas worden op het eigen kampterrein verzameld  om het daarna zelf mee naar huis te nemen. Een centrale 
verzamelplaats op het terrein is hiervoor voldoende. 
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Jerrycanrek 
De jerrycans plaats je van de grond. Er moet voldoende water voor de hele patronde zijn om te koken en te drinken.  
 
 

Vragen:   
• Kunnen alle jeugdleden een volle jerrycan tillen? (Zijn de jerrycans niet te groot.) 
• Hoeveel water heeft een patronde per dag nodig? 
• Is het voor de jeugdleden zichtbaar welk afval gescheiden wordt? 
• Wordt er "afval bewust” ingekocht? 
• Hoe ga je om met afvalwater? 
 
Tips:    
• GFT en rest afval hoeft niet gescheiden te worden. 
• Houd rekening met de centrale opslag en afvoer van afval. Houd de afvaltijden in de gaten en gooi dagelijks je afval weg. 
 

 
Natvangfilter 
Zorg dat je het afgiet- en afwaswater op een veilige en hygiënische manier kunt afgieten.  
Vang warm water op zodat het gras niet dood gaat. 
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HYGIËNE 
 
Let erop dat je tijdens het koken schone handen hebt. In je kampkeuken dient dan ook een wasgelegenheid voor 
de kok aanwezig te zijn. Water, een schone handdoek en zeep erbij is een vereiste. Als je gaat koken was dan 
goed je handen en laat een ander het vuur stoken; 
de kok kookt en de stoker stookt! 
Was af met heet water en gebruik schone en droge theedoeken. (Vochtige 
doeken zijn een broeinest voor bacteriën.) En zorg ervoor dat al je 
materialen droog en schoon opgeborgen worden. 
 
Vragen die je jezelf kunt stellen:   
• Waar en hoe bewaar je aangebroken voedsel? 
• Is er een plaats op het kampterrein waar natte theedoeken kunnen 

drogen? 
• Is de afgietplek zonder etensresten? 
 
Tips:    
• Ruim gevallen etensresten direct op. 
• Zorg voor een stevige en afsluitbare afvalconstructie, dit voorkomt 

wegwaaien van afval. 
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MATERIAAL 
 
 

Als het goed is heeft de patronde genoeg materiaal om op kamp zelfstandig te werken. Er hoeft dus niet geleend 
te worden bij leiding of andere patrondes. Dat wil zeggen dat er in de keuken genoeg middelen zijn om alle 
maaltijden te kunnen bereiden en serveren. Ook bord, mok en bestek horen in de keuken. Een patronde regelt zijn 
zaken zelf, dus organiseert zelf het eten. En regelt zelf ook het afwassen van de spullen.  
 

• Veel materiaal zal opgeslagen worden in een keukenkist; zorg er dus voor dat de leden de kans hebben 
deze netjes en schoon te houden. 

• Zorg dat non-food (zeep en andere zaken die niets met eten te maken hebben) goed gescheiden is van 
zaken die bij het eten gebruikt worden. 

 
 
Vragen die je jezelf kunt stellen:   
• Is er voldoende ruimte in de patrondekist om alle 

materialen op te bergen? 
• Kan food en non-food gescheiden van elkaar worden 

opgeborgen? 
• Hoeveel schone handdoeken en theedoeken heeft een 

patronde nodig op een kamp? 
• Zijn bord, mok en bestek van de hele patronde in de 

keukenkist aanwezig? 
• Waar bewaar je een tentvegertje en tenthamer? 
 
 

Tips:    
• Controleer de materialen voor het NPK en beslis wat je wel en niet nodig hebt. Neem niet mee wat je niet 

nodig hebt. 
• Neem de materialen die je wel nodig hebt schoon mee. 
• Als je een pannenrek maakt, plaats daar dan de pannen op. Dit scheelt veel ruimte in de keukenkist. 
  

 
 
  

 



 

  Denk bij alles wat je bouwt aan hygiëne, veiligheid, doelmatigheid. 
 
 

13 

DE VUURTAFEL 
Een goede en stevige constructie is erg belangrijk voor een veilig tafelvuur. 
Een vuurtafel moet (incl. zandbed en kookrek) zo laag zijn, dat de kok goed in 
de pannen kan kijken en voldoende groot voor 3 patrondepannen. Maak het 
zandbed 10 à 15 cm dik, om te voorkomen dat de onderliggende paaltjes 
doorbranden. En zorg ervoor dat het vuur er niet af kan rollen. Gebruik voor 
een vuurtafel geen zand van de paden die rond het terrein  liggen, maar het 
speciaal gestorte zand. 
 
Windschermen zijn zeker aan te raden i.v.m. krachtige wind. 
 
   

• Ga verstandig met tafelvuren en kampvuren om. Koel brandwonden met 
schoon water (eerst water, de rest komt later). Bij open brandwonden is het verstandig om een bezoek aan de 
arts te brengen. Ga zelf niet aan de slag met middeltjes. 

• Kies een stookplaats die vrij is van in de buurt liggende brandbare voorwerpen. Stook niet te dichtbij tenten. 
• Het vuur is minimaal 50cm. van de grond. 
• Stook alleen schoon, droog hout. 
• Stook alleen als er voldoende toezicht is door leiding en laat het vuur nooit onbeheerd achter.  
 
Onderhoud 
• Na gebruik controleren op doorbranden, eventueel repareren. 
• Kooltjes hoeven niet persé verwijderd te worden, deze kunnen na het kamp in de container. 
 
 
BRANDPREVENTIE  
• Stook altijd in een ton of op een vuurtafel. 
• Bij elke vuurplaats altijd voldoende schoon bluswater en zand bij de hand in voor jeugdleden hanteerbare 

hoeveelheden. 
• Bluswater zit in een emmer of waterzak, met een jerrycan kun je niet plenzen. 
• Zorg voor een vaste plek voor de blusmiddelen. 
 

Vragen die je jezelf kunt stellen:   
• Wordt het vuur 50 cm van de grond gestookt? 
• Zijn de blusmiddelen, water en zand binnen handbereik 

aanwezig? 
• Is de constructie waar de pannen op moeten staan stevig? 
• Hoe voorkom ik schroeiplekken in het gras? 
• Hebben de koker en stoker voldoende bewegingsruimte 

rondom de vuurtafel? 
• Heb je bij het verlaten van de keuken gecontroleerd of het vuur 

voldoende gedoofd en afgekoeld is? 
 
Tips:    
• Gebruik geen blusdeken; acht van de twaalf blusdekens blijkt niet goed 

te functioneren. 
• Maak ook een blusrekje bij het kampvuur voor water en zand.  
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HAKPLAATS 
De hakplaats is geen onderdeel van de 
keuken en wordt apart afgerasterd 
i.v.m. de veiligheid. Zorg voor een 
omheinde hakplaats, die voldoende 
groot is en waar verder niets aanwezig 
is.  
 
Maak hem zo groot dat tijdens het 
hakken een bijl niet "buiten" de 
hakplaats komt. Het hakblok wordt goed 
vastgezet (niet ingraven). Een 
opbergrekje voor bijlen en zaag lijkt 
netjes en is beter voor het materiaal. De 
houtvoorraad ligt van de grond af en 
wordt bij regen afgedekt. 
 
Vragen die je jezelf kunt stellen:   
• Heeft de hakplaats een duidelijke omheining? 
• Staat het hakblok stevig? 
• Weten de Scouts hoe je veilig moet hakken? 
• Welke omvang heeft een veilige hakplaats? 
• Wat moet er allemaal in een hakplaats aanwezig zijn? 
• Hoe is een hakplaats veilig? 
• Heb je als leiding zicht op wat er in de hakplaats gebeurd? 
• Heb je een opbergrek voor bijl en zaag? 
 
Tips:  
• Een zaagbokje kan een handige hulp zijn bij het zagen van hout, en is zeer eenvoudig te maken. 
• Ruim regelmatig de hakplaats op, een grashark is hierbij een goed hulpmiddel. 
• Zorg dat de bijl scherp is. 
• Controleer voor je een bijl gebruikt of de kop goed vastzit. Is dit niet het geval, gebruik de bijl dan niet en zorg 

ervoor dat anderen hem ook niet kunnen gebruiken. 
• Maak  afspraken met de scouts over het verantwoord gebruiken van bijl, zaag of zakmes. 
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WASPLAATS 
 
Zorg voor een uitnodigende wasplaats waar privacy is voor de 
Scouts zodat ze zich met een prettig gevoel kunnen 
wassen. 
Maak een plek waar alle Scouts hun toiletartikelen kwijt 
kunnen. Een wasplaats bevat een rek waar voldoende ruimte 
is waar een hele patronde zich kan wassen. 
 
• Denk erom dat je alle handdoeken en washandjes kunt 

uithangen. 
• Zorg dat er steeds voldoende water aanwezig is bij de 

wasplaats. 
 
Vragen die je jezelf kunt stellen:    

 Kan de wasplaats goed ventileren?  

 Kunnen de natte handdoeken en washandjes ergens drogen? 

 Is de wasplaats al klaar op zaterdag? 
 
 
Tip:  
Een wasplaats is uitnodigend als je je comfortabel kunt wassen.  
Hoe zorg je ervoor dat je je voeten makkelijk kunt wassen en ze vervolgens zonder gras weer 
in je sokken en schoenen krijgt. 
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HUDO (Houd Uw Darmen Open) 

 
Het graven van HUDO’s is in de Marne  verboden alleen het gebruik van 
chemische toiletten is toegestaan. 
De HUDO is een uitnodigende plek waar je rustig kan zitten zonder inkijk 
en zonder klapperende of doorschijnende zeilen. De HUDO wordt 
geventileerd en er is voldoende droog wc-papier aanwezig  
 
Er is  een goed werkend vrij/bezet systeem. (De meeste bordjes 
waaien om of worden vergeten bij het verlaten van de HUDO.) Bij de HUDO is bij de uitgang een aparte constructie 
met water, handzeep en handdoek waar je  je handen kan wassen. 

 
Het chemisch toilet staat stevig en is schoon. Het wordt 
tenminste 1x per dag geleegd en gespoeld door de leiding op 
daarvoor bestemde plaats. NIET SPOELEN bij de kraan. 
 
Urinoir  
Een urinoir wordt over het algemeen door ons negatief beoordeeld 
omdat het na gebruik vrijwel niet gespoeld kan worden. 
 
 
 
Vragen die je jezelf kunt stellen: 

      Hoeveel chemisch toiletten heb ik nodig voor het aantal 
Scouts en leiding?  

• Kan je ’s nachts veilig bij de HUDO komen? 
• Weten de Scouts hoe het chemisch toilet  werkt? 
 
Tip:  

     Wc papier kan gewoon in een chemisch toilet. Gebruikt wc papier in een emmertje of zakje  
    verzamelen is zeer onhygiënisch. Het gebruikte papier vliegt vaak weg in de wind en de    
    opvangbakjes zijn vaak zeer vies aan het deksel of    
    de rand. Gewoon doorspoelen dus! 
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EHBO 

 
Tijdens het NPK kunnen de scouts behandeld worden  
bij de Aorta Stam. Als het letsel zo ernstig is dat de scout  
niet zelf naar de dokterstent kan gaan kan er via de  
scoutsstaf alarm geslagen worden. 
 
Geef deze plek duidelijk aan m.b.v. een bord zodat het voor iedereen 
duidelijk is waar hulp te krijgen is. Zorg voor een schone en rustige plek in 
het kamp.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vragen die je jezelf kunt stellen:  

 Is voor iedereen die het kampterrein oploopt   
       duidelijk waar de EHBO trommel staat? 

 Waar staan en wie beheert de medicijnen van de  
       Scouts? 

 Kan de EHBO trommel ook snel gepakt worden om  
       mee te nemen naar het slachtoffer?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips: 
• Je kunt medicijnen die koel bewaard moeten worden bij de staf in de koelkast leggen. 
• Bij twijfel over de behandeling van een wond of erger altijd iemand van de staf waarschuwen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Denk bij alles wat je bouwt aan hygiëne, veiligheid, doelmatigheid. 
 
 

18 

Elke groep hoort een verbandtrommel te hebben om kleine 
ongevallen te verhelpen. Elke patrouille heeft een eigen 
verbandtrommeltje.  
Daarin hoort het volgende te zitten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DE KAMPAFBRAAK 
De groepen mogen op maandagmiddag na de sluiting 
beginnen met afbreken. Vanaf 14.00 uur mag je beginnen 

met het opruimen en inpakken van kisten en bagage. Nog 
niet afbreken; er mag nog geen knoop los, geen paal uit 
de grond en geen tent plat. 

 
Oplevering van de terreinen 
Het kamp van de groepen moet netjes achtergelaten 
worden. Zorg ervoor dat je het terrein beter achterlaat dan 
dat je het aangetroffen hebt.  

 
Let daarbij op het volgende: 
• Hak en zaagplaatsen dienen vrij te zijn van 

houtsnippers.  
• Het houtskool van de tafelvuren dient gedoofd, in 

stevige vuilniszak, aangeboden te worden aan de 
afvalstam.  

• Dicht alle gaten van pionierobjecten in de grond zorgvuldig met zand van het tafelvuur.  
• Het daarna overgebleven zand (zonder kooltjes) van de tafelvuren moet in de daarvoor bestemde bigbags. 
• Neem alle haringen en grondpennen mee. 

 
Voor het verlaten van je kampement meld je je af bij de subkampleiding.  Samen met kampeervaardigheidsleden 
wordt het terrein van je kampement gecontroleerd. Na goed bevinden mogen de groepen vertrekken. 

Groepsverbandtrommel 
Pleisters 
leukoplast   
verbandschaar 
elastische hydrofiele zwachtel  
 flesje desinfectans / sterilon 
steriele gaasjes 5 x 8,5 cm.   
wondsnelverbanden 8 x 10 cm.  
Synthetische watten 
driekante doeken   
tekenverwijderset 
ideaalzwachtel 5m. X 8 cm.   
Thermometer 
Handschoenen (latex) 
pincet 
 
 

Daarnaast voor de kleine ongemakken: 
- diarreeremmers  
- azaron   - zonnebrandlotion  
- After sun   - insectenafweermiddel 
- paracetamol (geschikt voor kinderen)    

Patronde verbanddoosje 
Elke patronde heeft ook nog een 
verbandtrommeltje om 
mee te nemen. Hierin is minimaal 
aanwezig: 
-assortiment wondpleister  
- steriele gaasjes 
-pleisters 
- leukoplast. 
-pincet 
-flesje desinfectans / sterilon 
-verbandschaar 
-elastische hydrofiele zwachtel 
-paar handschoenen (latex) 
-wondsnelverband 
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Onderdelen waarop de kampeervaardigheid beoordeelt: 
Groep 
Algemene indruk  10 punten    
Latrine     10 punten   
Fourage   10 punten 
Wasplaats   10 punten 
Materiaal   10 punten 
 
Patrouille 
Tent    20 punten 
Keuken    10 punten 
Materiaal   10 punten 
Water & Afval   10 punten 
Brandpreventie   20 punten 
Veiligheid   10 punten 
Hygiëne   10 punten 
 
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 – 13.00 uur 
 

PRIJZEN 
De zilveren bijl 
Dit is de prijs voor de best kamperende groep. Deze bijl is in 1966 geschonken door een deelnemende Deense 
groep aan het NPK als dank voor het leuke kamp wat ze destijds meemaakten. 
 

Bezoek van de kampeervaardigheid 
Vaak worden wij door groepen uitgenodigd om tijdens een oefenkamp te komen kijken. Tijdens deze bezoeken 
laten wij zien waar wij op letten tijdens het pinksterkamp. Wil je ook graag dat wij bij jullie op bezoek komen, geef 
dit dan door aan de kampeervaardigheidsbegeleider van je subkamp.  
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Notities: 


