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Voorwoord 
Ook dit scoutingseizoen sluiten we fantastisch af met een gaaf 

zomerkamp. In dit zomerkampboekje vind je alle informatie die jij nodig 

hebt tijdens het zomerkamp maar ook tijdens de voorbereiding. Je kan 

met dit boekje ook aan je ouders, vrienden en opa’s of oma’s. Zorg er voor 

dat je dit boekje niet vergeet in te pakken in je zomerkamptas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 20 juli verwachten we jou (in compleet uniform) om 09:45 bij de 

Doolhut III met al je persoonlijke bagage. Zorg voor een goed werkende 

fiets en een lekker lunchpakketje. Om 10:30 vertrekken we naar de 

kamplocatie van dit jaar.  

Zaterdag 27 juli zullen we tussen 14:00 en 15:00 weer terug zijn op het 

clubhuis. Na het opruimen van alle kampmaterialen mag je naar huis toe.  

We hopen dat jij net zo veel zin hebt in dit zomerkamp als wij. Mocht je 

vragen hebben dan kan je altijd contact op nemen met de leiding.  Succes 

met de voorbereiding en we zien je op 20 juli. 

Weest paraat! 

De verkennerleiding  
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Operatie Hunting Birds 
Om te beginnen deze operatie is strikt geheim en mag niet worden 

gedeeld met vrienden.  

Samen met je patrouille ben je een elite eenheid! Een elite eenheid strijd 

namens de overheid tegen onrecht. Hierbij is geen operatie te gek. Het 

overmeesteren van een villa of het infiltreren van een bunker is voor jullie 

gesneden koek.  

Tijdens het weekendkamp in Mei hebben jullie ontdekt dat het niet altijd 

makkelijk is om een commando te zijn. Alles wat je daar geleerd hebt zul 

je ook tijdens het zomerkamp nodig hebben. Je begrijpt dat we je niet alles 

kunnen vertellen in dit boekje. Daarom zal er aan het begin van het 

zomerkamp een briefing (soort spoedoverleg) zijn waarin de hele operatie 

wordt uitgelegd.  

In een notendop, de operatie:  

Wij zijn de elite eenheden van een internationale geheime organisatie. 

Onze opdracht is om op onderzoek uit te gaan naar een vreemde situatie 

rondom Arnhem. Het grondwater is aangetast en er is een boven 

gemiddeld aantal verdachte situaties in het operatiegebied. Wij zullen in 

eerste instantie een onderzoekende houding aannemen in het gevaarlijke 

gebied. Later zouden we over kunnen gaan naar definitievere 

maatregelen. 

  



Zomerkampboekje 2019  PMV  Operatie HUNTING BIRDS 

Themakleding: 
Als echte commando ben je goed gecamoufleerd. Jij bent samen met je 

team onzichtbaar. Jullie kunnen een locatie betreden, je missie uitvoeren 

en ongezien weer verdwijnen in de wildernis. Echte commandokleding is 

praktisch en bevat groene en zwarte tinten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jullie zijn als patrouille een specialisten team. Binnen je patrouille heb je 

verschillende rollen. Zorg ervoor dat elk patrouillelid een rol heeft die een 

toegevoegd waarde heeft aan het team. Je kan denken aan de volgende 

rollen. Of misschien weten jullie zelf ook wel iets.  

Commandoleider 
Leader 

Hulpverlener 
Medic 

Sniper 
Sniper 

Techneut 
Engineer 

Ass. 
Commandoleider 

Co-Leader 

Bommeester 
Mineur 

Waterspecialist 
Diver 

Communicatie-
Specialist 

Comm-opperator 

Hoogte specialist 
Paratrooper 
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Het kampterrein: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Post: 

Dit jaar is het niet mogelijk om post te sturen naar de verkenners.  

Kampement: 
Iedere pattrouille zorgt tijdens het kamp voor zijn eigen kampement. In 

dit kampement is een gepioneerde keukentafel, een hakplaats en een 

patrouilletent aanwezig.  

Puntentelling: 
Tijdens het kamp kan je punten verdienen door aan het einde van het 

kamp de verdiende punten te vergelijken weten we wie het zomerkamp 

heeft gewonnen. De punten verdien je niet per persoon maar als 

patrouille.   

Militair Oefenterrein:  

Ingang Militair Oefenterrein Arnhemse Heide aan de 

Hoenderlooseweg. Kampterrein aan de Leipzigerweg. 

Te Schaarsbergen. 
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Kampregels: 
Tijdens het zomerkamp gelden de volgende regels.  

 Niemand verlaat het kampterrein zonder toestemming van de 

leiding. 

 Hakken en zagen in bomen en struiken en het graven van kuilen 

zonder toestemming is niet toegestaan. 

 Je speelt niet met vuur(werk) of ander gevaarlijk materiaal. 

 Als de rode vlag is gehesen mag je de leiding niet storen. Tenzij er 

een gewonde is.  

 Wonden, teken, kneuzingen, botbreuken of ander letsel word direct 

gemeld bij Vaandrig Menno of Vaandrig Gerrit, ook als de rode vlag 

hangt. 

 Houd je aan de verkennerwet. 

 Doe voorzichtig met de spullen van een ander. 

 Geleende materialen worden na gebruik bij de 

materiaalmeesters teruggebracht.  

 Is er iets stuk? Dan meld je dit bij de 

materiaalmeester (Vaandrig Wouter, 

Vaandrig Bob of Rick). 

 Pesten wordt niet geaccepteerd! Meld 

Pestgedrag bij de leiding! 

 Mobieltjes, Horloges, draagbare 

spelcomputers en energie drankjes zijn niet 

nodig en laat je lekker thuis. 

 De leiding heeft altijd gelijk.   
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Handig om te weten: 
 

  Fluitsignalen: 

 =  Verzamelen 

=  Fourageren 

  =  Dienstpatrouille 

  =  Kader 

  =  Patrouilleleiders 

 =  Leiding 

Dienstpatrouille: 

Zaterdag  ARE  

Zondag UIL 

Maandag SPE 

Dinsdag VAL  

Woensdag ARE Vrijdag SPE 

Donderdag UIL Zaterdag VAL  

 

Tijdschema: 

07:00 – Reveille 

07:30 – Fourageren    17:00 – Fourageren 

08:30 – Vlag hijsen    18:00 – Eten 

09:00 – Ochtendprogramma  19:30 – Avondprogramma 

12:00 – Fourageren    22:00 – Bedtijd 

13:30 – Middagprogramma  23:00 – Stilte 

 

 

Arenden: 

PL 

APL 

LID 

LID 

LID 

LID 

LID 

 

i.v.m. AVG staan hier 

geen namen. 

 
 

Sperwers: 

PL 

APL 

LID 

LID 

LID 

LID 

LID 

 

i.v.m. AVG staan hier 

geen namen. 

 

 
 

Uilen: 

PL 

APL 

LID 

LID 

LID 

LID 

LID 

 

i.v.m. AVG staan hier 

geen namen. 

 

 
 

Valken: 

PL 

APL 

LID 

LID 

LID 

LID 

LID 

 

i.v.m. AVG staan hier 

geen namen. 
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Praktische informatie voor ouders: 
 

Beeldmateriaal: 
Tijdens het kamp maakt de leiding foto’s en video’s deze zullen na afloop van 

het kamp op de Facebook en op de website worden geplaatst.  

Ouderavond:  
Dit jaar is de ouderavond op de woensdag avond. Tijdens deze avond nodigen 

wij alle ouders/verzorgers/opa‟s/oma‟s en andere belangstellende uit om bij 

ons op het kampterrein te komen kijken. Zo kunnen jullie een indruk krijgen van 

hoe een verkennerkamp eruit ziet.  

Voor in de agenda: 

Ouderavond Verkenners Schaarsbergen | Woensdag 24 Juli 20:00 

Spoedgevallen:  
We hopen niet dat het nodig is maar mocht er een spoedgeval zijn dan kunt u 

de leiding bereiken op eerder genoemde noodnummers 06- 101 539 56 (R. 

Derks) of 06- 449 519 81 (M. van Holland).  

Website:  
Op de website is een aparte zomerkamp pagina waar de laatste informatie op 

te vinden is. Deze pagina heeft ook een download optie naar het 

aanmeldformulier.  

Leiding: 

              Hopman   Roelof    06 101 539 56 

Vaandrig  Tom  

Vaandrig  Peter  

Vaandrig  Wouter  

Vaandrig  Menno   06 449 519 81 

Vaandrig  Bob  

Vaandrig Gerrit                    

                            Rick Maassen 
 

 

 



Zomerkampboekje 2019  PMV  Operatie HUNTING BIRDS 

Bagagelijst 
 

 Bord 
 Mok 
 Bestek 
 Theedoek 
 

 ondergoed 
 broek 
 warme trui 
 sokken 
 T-shirts 
 Sportkleding 
 Zwemkleding 
 Themakleding 
 Laarzen of klompen 
 Chill schoenen 

 Matje 
 Slaapzak 
 Pyjama 
 Zaklamp 
 
 Washand 
 Handdoek 
 Zeep 
 Toiletartikelen 
- Tandpasta 
- Tandenborstel 
- Kam 
- Deodorant 
 

 Uniform 
 Das + Dasring 
 Baret 
 Dit zomerkampboekje 
 Evt. Zakboekje 
 Snoep voor de leiding 
(apenkoppen!!!) 

Ben je 14 jaar of 
ouder als je op 

zomerkamp gaat?, 
vergeet dan niet je 

identiteitsbewijs mee 
te nemen! 

 

Extra items om mee te nemen 
 

 Muggenstift 
 Zonnebrand 
 Leesvoer 
 Hangmat 
 Zitlap 
 Zakmes 
 

Tijdens het kamp zijn vuurwerk, dure apparatuur en energie drank verboden. 
Tijdens het kamp kunnen voorwerpen worden ingenomen. 
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Logboek 
Hier kan je bijhouden wat je tijdens het kamp hebt gedaan! Handig als je 

thuis de operatie wil uitleggen.  
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