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Zoals jullie vast wel gehoord hebben gaan de Olympische spelen dit jaar niet 
door. Een flinke domper, niet alleen voor de sporters, maar ook voor het 
thuispubliek. Geen avonden op de bank, kijkend naar synchroonzwemmen. 
Geen weddenschappen met vrienden en collega’s over het aantal medailles 
wat behaald wordt. Geen Holland Heineken House… 
 
Maar niet getreurd! Want wederom zijn de Verkenners van OPV-Schoonoord 
de redders in nood! Wij bouwen ons eigen Olympisch dorp, en ons eigen 
Holland Heineken House. En als Daphne Schippers niet wil rennen, dan rennen 
we zelf wel.  
Kunnen we gelijk die hele spelen een beetje moderniseren. Want laten we wel 
wezen, na meer dan 2700 jaar wordt het wel eens tijd voor iets nieuws. Het 
wereldkampioenschap mastworpleggen bijvoorbeeld. Of dasringknikkeren. 
 
Nou ja, we maken er wel iets moois van. Daar staan we tenslotte om bekend, 
nietwaar? Dit wordt de sportzomer van de eeuw, let maar op. 
Maar aangezien Tokyo wel een beetje ver vliegen is doen we dat gewoon in 
Austerlitz. Ziet toch niemand. 
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Planning 

 

Donderdag 30 juli: 

09:30 Verzamelen op Trappershorst. 
10:30 Aankomst in Austerlitz 
 

Zondag 2 augustus: 

14:00 Vertrek vanuit Austerlitz 
15:00 Aankomst op Trappershorst 
 

Kampleiding: 

De leiding zal dit jaar bestaan uit: 
 

 Lex Aalbers 

 Peter Krechting 

 Tijmen Pranger 

 Ingeborg Baars 

 Mark de Bruin 

 Erwin Jansen 

 Luc Jansen 

 Anne Verdurmen 
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Patrouillebegeleiding 

Iedere patrouille krijgt twee patrouillebegeleiders toegewezen die de patrouille 
tijdens het hele kamp begeleiden. Zij zullen je met alles helpen, je vragen 
oplossen, problemen helpen voorkomen.  
Kortom: mensen die je met respect moet behandelen! 
Welke leiding bij welke patrouille hoort hoor je op het kamp. 
 

Contact met leiding 
 

Lex:  06-28337283 
Peter:   06-55360115 
 

Fluitsignalen 

Om onze tijd gedurende onze zakenreis zo effectief mogelijk te gebruiken 
hebben we een aantal fluitsignalen om snel zaken te kunnen regelen. 
Deze signalen zijn als volgt: 
- : PL’s naar de leidingtent 
- -  : foerageren 
- - -  : iedereen verzamelen bij de leidingtent 
  



Zomerkamp verkenners OPV-Schoonoord   2020, Austerlitz 

 

5 

Bagagelijst 

 volledig uniform (aan bij vertrek) 

 slaapzak en matje 

 regenkleding 

 laarzen of goede waterdichte schoenen 

 warme trui/vest voor ‘s avonds 

 2 T-shirts 

 oud sportbroekje (1e-jaars, voor de kampdoop, wordt vies) 

 4 paar sokken      

 4 stel ondergoed 

 pyjama 

 2 handdoeken 

 theedoek 

 bord-mok-bestek 

 muggenstift 

 zwembroek 

 toiletartikelen 

 sportbroek 

 goede schoenen 

 Dagtoerrugzak 

Eventueel meenemen: 

 zonnebrandolie 

 zonnebril 

 fototoestel 

 muziekinstrument 

 zitlap/kampvuurdeken 

Niet meenemen : 

 radio’s 

 mp3 speler 

 vuurwerk 

 mobiele telefoon 

 blikjes energy 

 enz., enz. 

Extra uitrusting (per patrouille): 

 Eén mobiele telefoon, opgeladen en met voldoende beltegoed.  



Zomerkamp verkenners OPV-Schoonoord   2020, Austerlitz 

 

6 

Doop 

Donderdagmiddag vindt er een gebeurtenis plaats waar vast door de oudere 
verkenners naar uitgezien wordt: De kampdoop. De mensen die dit jaar bij de 
patrouille gekomen zijn zullen op deze feestelijke middag ingewijd worden als 
“echte” volwaardige patrouilleleden  
Het is de bedoeling dat de “in-te-wijden-patrouilleleden” een aantal 
opdrachten uit gaan voeren, om tenslotte te kunnen bewijzen dat zij volledig 
“patrouilleproof” zijn. 

Zakgeld 

Tijdens het kamp zal je weinig geld nodig hebben. Vanwege Corona zit het er 
dit jaar niet in dat we een stadscentrum of supermarkt bezoeken. Je 
hoeft daarom dus ook niet veel geld mee te nemen. Voor het geval 
dat kan het toch handig zijn om wat geld bij de hand te hebben, je 
weet maar nooit wat er in het kampwinkeltje allemaal te koop is. Wij 
schatten, dat je met  € 10,- makkelijk in de wereld uit de voeten kunt.  

Afspraken 

Omdat we tijdens het kamp druk zullen zijn met het programma gelden de 
volgende afspraken: 
 Verlaat het kampterrein niet zonder toestemming van de 
leiding. 
 We zitten samen op een schitterend kampterrein dus is het 
zaak dat we het ook samen schoonhouden. 
 Reageer zo vlot mogelijk op de fluitsignalen, zodat we 
gezamenlijk kunnen starten met de geplande activiteiten. 
 Je mag ‘s morgens niet je bed uit voordat er je gewekt wordt. 
 Als je ‘s avonds in je tent ligt, mag je gerust nog wat kletsen, 
          maar ga gewoon slapen als de leiding is langs geweest. 
 Elke avond komen de PL’s in de leidingtent voor de zogenaamde ereraad. 
Een soort bespreking waar de afgelopen dag wordt doorgepraat. Ook wordt de 
volgende dag besproken, en kunnen eventuele wensen van jullie naar voren 
gebracht worden. 
 Praat dus iedere avond even met je PL voor hij naar de ereraad gaat. 
 De PL’s moeten een notitieblok en pen meenemen voor de ereraad zodat 
de afspraken die er gemaakt worden duidelijk door gegeven worden. 
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Telefoons 

Dit jaar neemt iedere patrouille één telefoon mee, die opgeladen is en 
voldoende beltegoed heeft. Vooraf worden deze telefoons ingenomen door de 
leiding.  
Iedereen die verder tóch een telefoon meeneemt, en dat wordt opgemerkt 
door de leiding, moet zijn telefoon inleveren. We zijn met zijn allen gezellig op 
kamp, en in je eentje in een hoekje appen komt de gezelligheid niet ten goede. 

Routebeschrijving: 

Op de A28 Utrecht-Amersfoort neem je afslag Den Dolder / Zeist-Oost. Volg nu 
de weg richting Austerlitz / Woudenberg en bij de rotonde links aanhouden. Ga 
langs het KNVB sportcentrum en het dierenasiel. Ga bij hectometerpaal 5,4 
linksaf het bos in. Volg de weg naar links en de ingang van PBC Austerlitz zie je 
dan aan de rechterkant bij de brievenbus. Dit onverharde pad helemaal 
uitrijden en je bent op de Woudenbergseweg 39 in Austerlitz. 
 

 

Adres: 

PBC Austerlitz 
Woudenbergseweg 39 
3711 AA  Austerlitz 

 

 


