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Kampeer Vaardigheden 

 

Introductie 
 
Kamperen is waarschijnlijk een van de meest effectieve manieren om mensen, jong en 
oud, met Christus in aanraking te brengen. Kamperen is een Bijbels principe dat God 
gehanteerd heeft om de Israëlieten – tijdens de wildernis ervaring in Exodus– weer aan 
Zijn principes vertrouwd te laten maken. Het kamperen haalt mensen uit hun natuurlijke 
omgeving en onttrekt ze aan de  afleidingen van de wereld. Kamperen helpt mensen om te 
vertrouwen op de vaardigheden en kennis van iemand die meer ervaring heeft. Dit leert 
hen te vertrouwen op anderen en moedigt aan tot groei in zelfbewustzijn en 
zelfvertrouwen.  
 
Dit zijn enkele redenen waarom Padvindersleiders dit middel gebruiken om jonge mensen 
te bereiken. Enkele andere positieve resultaten zijn:  
 

 leren werken als team 
 meer leren over Gods schepping  
 verbeteren van fitheid en gezondheid  
 leren van waardevolle levensvaardigheden. 

 
Dit materiaal heeft als doel om je aan de basis kampeer vaardigheden te introduceren. We 
moedigen je aan om je vaardigheden en kennis – door het lezen hiervan – te vergroten, 
maar ook door het zelf te gaan doen.  
 
Dit materiaal is opgedeeld in 4 delen: 

1. het plannen voor een kamp 
2. kamp gerei en materiaal 
3. kampplek en veiligheid 
4. zorg voor de natuur  
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Hoofdstuk 1: Het plannen voor kamp 
 
In het plannen voor het kamp zou je met de volgende zaken rekening moeten houden: 

1. waarom ga je kamperen? Leiders moeten nagaan wat de noden van hun club/unit 
zijn en wat de voordelen van het kamperen zijn. Leiders moeten een paar doelen 
opstellen die op het kamp gehaald moeten worden. Kamp daarna het kamp aan de 
hand hiervan opdat het een goed lopen en leuk kamp wordt.  
 

2. Hoe kies je de juiste plek? Het kiezen van de juiste plek wordt bepaald door het 
doel. Het vaststellen van de groeps noden, behelst ook het vaststellen van 
vaardigheden in. Je zou een plek moeten uitkiezen die zal helpen bij het behalen 
van de doelen. Bijvoorbeeld. Als de leider bos hike vaardigheden wil bijbrengen als 
deel van het doel, dan is het logisch dat je een plek uitkiest met wat bos. 
Inspecteer de plek waar het kamp zal worden opgezet. Ga na wat de windrichting 
is en waar de gevaarlijke plekken zijn.  
 
 

3. Wie heeft leiding? Leiders moeten het kennisniveau van het staf nagaan om te zien 
als ze voldoen aan de gestelde doelen. Hebben ze de vaardigheden voor de 
vastgestelde taken? Als dat niet het geval is, moet naar leiders elders worden 
gezocht om in te zetten. Dezen hoeven geen padvinders leiders te zijn. Ze mogen 
kerkleden of burgers zijn.  
 

4. Heeft de leider wel toestemming? Er zijn tal van plekken waar je toestemming nodig 
hebt om er te mogen zijn. Leiders moeten ervoor zorgen dat ze van de eigenaren 
of functionarissen toestemming hebben verkregen.   
 

5. Wie is van plan op de hoogte? Plannen maken is pas zinvol wanneer die met de 
staf gedeeld is. Zorg ervoor dat er iemand op het thuisfront bereikbaar is voor 
ouders, in het geval van ongelukken of bijzonderheden. Het is wijs en goed gebruik 
om die contactpersoon in kennis te stellen waar het kamp zal staan, wat de doelen 
zijn, wanneer en hoe laat de terugreis is. Maak ook plannen in geval het kamp 
langer duurt of de aankomst later is. Ouders moeten hiervan op de hoogte zijn. Ze 
moeten weten dat hun kinderen in goede handen zijn. Houd contact met de 
contactpersoon; vooral ook wanneer iedereen veilig en wel thuis is.  
 
 

6. Heb altijd een plan B. Het houden van kampactiviteiten is sterk afhankelijk van de 
weersomstandigheden. Het ligt voor de hand dat plannen zullen veranderen 
vanwege o.a. het weer en andere externe oorzaken. Het is daarom goed om je op 
het ergste voor te bereiden en te hopen op het beste. Het hebben van een 
alternatief plan en een noodplan is belangrijk voor het succesvol verloop van het 
kamp. Deel van de planning is ook om zorg te dragen dat tenminste een persoon 
van de groep een EHBO-opleiding en kistje heeft.  
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7. Wat is de weersverwachting? Leiders moeten de weersverwachting van te voren 
nagaan opdat ze zich kunnen voorbereiden daarop. Leer hoe je weer mappen 
moet lezen en plan het kamp al zodanig.    
 
 

8. Welk materiaal/kleding is nodig? Leiders moeten een goed begrip hebben van het 
beschikbaar materiaal en hoe dat te gebruiken. Het is goed om ruim van te voren 
na te gaan als het materiaal in goede werkende conditie is. Velen zijn in het 
verleden gaan kamperen, om dan te ontdekken dat delen van het tent ontbreken of 
de stoof niet werkt.  

 
Een goed gepland en gehouden kamp, levert geweldige resultaten op. Maak goede 
plannen en evalueer aan het einde van het programma. Stel deze vragen: 
 

 Wat is goed gegaan? 
 Wat kon beter worden gedaan?  

 
Tot slot. Onthoudt het volgende: Wie faalt om te plannen, plant om te falen.  
 
Hoofdstuk 2 – Kamp Gerei en materiaal 
 
Tegenwoordig is er een grote variëteit aan kamp gerei en materiaal om uit te kiezen. Het 
belangrijkste om te onthouden, is dat je niet overmand moet worden wanneer je naar 
materiaal opzoek bent en dat je altijd binnen je budget moet werken. Sommige 
basisbenodigdheden zijn enorm belangrijk bij het kamperen. Hieronder zijn enkele tips 
voor wanneer je kamp gerei zoekt of wilt kopen.  
 
Tenten 
 
Het belangrijkste van elk kamp. Tenten komen in verschillende vormen en afmetingen. 
Voor een padvinderskamp stijl, is het goed om op zoek te gaan naar tenten voor niet meer 
dan 4 personen. Hou rekening met het volgende:  

 Tent afmeting en gewicht. Als het hoofddoel hiken is, hou dan het gewicht beperkt. 
Tenten met aluminium paaltjes voldoen.  

 Productie materiaal. Canvas is niet meer in tel, nu geldt nylon. Het merendeel van 
de degelijke tenten wordt gemaakt van scheur stop nylon. Toevoegingen als uitlucht 
leukjes en muskietengaas bij de ingangen, zijn een pluspunt.  

 Waterproof materiaal. Kies tenten die van een 4000mm water meting van boven 
aankunnen en een vloerkleed die een 8000mm score heeft.  

 De meeste tenten tegenwoordig hebben een dome vorm. Deze bieden betere 
bescherming tegen de elementen en staan steviger in hardere windstoten.  

 
Een goede tent waarvoor heel goed wordt gezorgd, kan jaren meegaan. De kosten 
kunnen vrij hoog uitvallen, maar jammer genoeg krijg je ook waarvoor je betaald hebt.  
 
Stoven  
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Een goede stoof is aan te raden. Vooral als je op een plek aankomt waar het maken van 
een open vuur niet is toegestaan. Kies een stoof met het volgende in gedachte:  

 Gebruiksgemak. Simpel is goed. 
 Stabiliteit. Je wilt niet dat het omver tuimelt terwijl je gebruik van maakt. 
 Betaalbaar. Kies een stoof naar budget. 
 Gewicht. Niet te zwaar. 

 
Een aantal van de moderne stoven zijn nu gasfles stoven en stoven die vluchtige 
brandstof (brand spiritus) gebruiken. Beide zijn makkelijk en goed te gebruiken. Bij de 
gasfles typen is het beter het type te kiezen waarbij de fles een schroefdop heeft, in plaats 
van het type dat je moet doorprikken. Het type met een schroefdop is veiliger in gebruik.  
 
Schoeisel 
 
Goed schoeisel is essentieel bij het kamperen. Bij het kiezen van je boots hou rekening 
met het volgende:  

 Maat. Boots moeten niet te strak of te groot aan de voeten moeten zijn. Als je tenen 
zich in de boots moeten krullen, zal je schoeisel niet lang aangenaam aanvoelen. 
Als je voeten de neiging hebben om in je schoen te ‘zwemmen’, dan zullen blaren 
zich gaan ontwikkelen.  

 Materiaal. Leren boots zijn nog altijd de beste. Echter zijn er verschillende soorten 
degelijke nylon en combinaties van leer. Als je niet goed voor ze zorgt, zullen ze 
niet echt waterbestendig zijn. Zoek altijd naar boots waarvan de zool aan het 
bovenste gedeelte is vast genaaid. Dit soort blijven langer.  

 Koop wat je kan permitteren.  
 
Zoals de meeste buitenshuis attributen, zullen boots langer leven als je ze goed verzorgt. 
Om ze langer te gebruiken, laat ze dan nooit voor een vuur drogen. Dit gaat schade 
veroorzaken aan het leer en zal het sneller kapot gaan.  
 
Kleding 
 
Er zijn een paar dingen om aan te denken bij het uitkiezen van kampkleding.  
 

 Lagen. Ervaren kampeerders hebben een 3 lagen kleding regel. Het is belangrijk 
dat je warm en droog blijft vooral als de avond aanbreekt. Deze drie lagen zijn:  

 dicht aan het lichaam/ondergoed. Kleding moet warm en sneldrogend zijn. 
Polypropylene of merino wol ondergoed is uitstekend omdat het lucht 
doorlaat en het kan vocht afstoten van het lichaam waardoor je droog en 
warm blijft.  

 De 2de  laag zou van vlies moeten zijn of merino. Dit soort materiaal heeft 
een vocht afdrijvend effect, wat ervoor zorgt dat vocht van het lichaam af 
wordt gestoten. 

 De 3de laag zou windproof, en indien mogelijk, waterproof moeten zijn 
(jacket). Dat is afhankelijk van de weersomstandigheden. 

 Materiaal. Vandaag de dag zijn is er verschillende kunststof soorten die licht en 
sneldrogend zijn en dus uitstekende is voor het kamp. Waar er voordelen zijn boven 
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natuurlijk materiaal als wol, zijn ze wel licht ontvlambaar. Wol is nog steeds een 
beter maar de kosten zijn veel hoger.  

 
Hoe staat het met katoen? Tenzij in de tropen, is katoen geen goed alternatief omdat het 
koud tegen het lichaam aanvoelt, vooral als het nat is.  
 
Rugtassen  
 
Rugtassen komen in alle afmetingen en uitvoeringen. Dus als je één moet uitkiezen, hou 
dan rekening met het volgende:  

 Afmeting. De tas wordt gemeten in liters. Het is niet aangeraden om een tas te 
kopen die kleiner is dan 65 liters of groter dan 80 liters. Al je attributen zouden 
daarin moeten passen. Laat niets buiten aan je tas hangen. Dit kan maken dat je 
tas (en jezelf) onstabiel wordt en kun je deze dingen ook verliezen.  

 Materiaal. De meeste degelijke rugtassen worden gemaakt van Cordura Nylon, wat 
licht en zeer sterk is. Het kan ook tegen een stootje en slijtage aan; en dat is goed. 
Canvas is goed maar zwaar.  

 Frames. Interne frames en verstelbare harnassen zijn welkom. Daarmee kan je de 
tas beter op je rug laten zitten. Tassen zonder framewerk zitten niet zo goed op je 
rug en beschermen je rug ook niet tegen uitstekende dingen, die niet goed zijn 
ingepakt, in je tas.   

 Budget. De prijzen verschillen aardig dus ga eerst rondkijken.  
 
 

  
 


