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Zomerkamp 2021 
Het is even spannend geweest, maar inmiddels durven we het zomerkamp 2021 aan 
te kondigen!!  
We zijn op dit moment hard bezig met de voorbereidingen om met de verkenners ons 
zomerkamp te gaan vieren op de Vinkeveenseplassen. Alle lichten staan op dit 
moment op groen, de vergunningen zijn binnen, de draaiboeken zijn aangepast, we 
gaan ervan uit dat we gaan. In onderstaande pagina’s willen we jullie meenemen in 
de eerste voorbereidingen. 
 
Corona 
Tja, we ontkomen er niet aan. Vorig jaar zorgde de corona ervoor dat we voor het 
eerst in ons bestaan een ‘thuiskamp’ hebben gehouden. Dit jaar zijn we helaas nog 
niet van de Corona af. Vandaar dat we hier echt wel rekening mee moeten houden. 
Vanuit Scouting Nederland is er een heel kampprotocol opgesteld welke is 
goedgekeurd door de overheid. Hier zullen we ons aan moeten houden, maar 
hierdoor is het ook mogelijk om een kamp te organiseren. Er zijn wel een paar 
dingetjes anders dan anders en dat heeft met name te maken met het slapen. De 
jeugdleden mogen gewoon bij elkaar slapen. Wij zorgen dat het hoofdruim goed 
geventileerd blijft. De leiding mag niet met te veel mensen bij elkaar slapen. Daar zit 
dan ook de uitdaging. Gelukkig hebben we vergunning gekregen om op de wal een 
paar tentjes te mogen plaatsen, waar een deel van de leiding gaat slapen. 
Tweede uitdaging is de heen en de terugreis. Het is te lang varen om dit in een dag 
te doen. Daarnaast is de ruimte in de Odysseus met alle vletten erin geladen vrij 
krap, voor kinderen en leiding. Vandaar dat besloten is dat de hele vloot door enkel 
leiding naar het kamp gevaren wordt. Aan het einde van het kamp vaart de leiding 
ook weer zonder kinderen terug naar Rotterdam. Op die manier kan de leiding wel 
aan boord slapen en kunnen we ook de onderlinge afstand bewaren. Tijdens het 
kamp is het ruim leeg en staan er tenten op de wal. 
Voor de verkenners betekent dit dat zij op zondag 18 juli rond 12:00 uur vanaf de 
Schut vertrekken richting Vinkeveen. Hiervoor zoeken wij nog ouders die willen 
rijden. Zaterdag 24 juli zullen de verkenners rond 14:30-15:00 uur weer met auto’s 
terugrijden naar de Schut, waar zij rond 16:00 uur zullen aan komen. Ook hiervoor 
zoeken wij nog enkele ouders met auto’s die willen rijden. 
 
Ook een punt dat anders dan anders zal zijn is het passagieren. Het is nog maar 
heel erg de vraag of er gepassagierd kan worden. Normaal gaan de verkenners 
tijdens een zomerkamp een tot twee keer naar een dorpje of stad in de buurt om 
even vaste wal onder de voeten te hebben en om hun snoepvoorraad aan te kunnen 
vullen. In deze tijd is de gastvrijheid in de richting van toeristen een heel stuk minder 
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dan wat we gewend waren. We weten op dit moment nog niet wat straks de 
mogelijkheden zijn, maar als we niet kunnen passagieren zullen we waarschijnlijk 
een soort ‘on-line-boodschappensysteem’ gaan ontwikkelen voor de verkenners. 
 
Vinkeveen 
De Vinkeveenseplassen bestaan uit drie plassen, 
de Zuidplas, de Noordplas en de kleine plas. In de 
Zuidplas liggen 12 zandeilanden, voor het gemak 
genummerd van 1 t/m 12. Wij zullen ligplaats 
nemen aan eiland nummer 8. De plassen zijn 
mede ontstaan door zandwinning. Daardoor is de 
Zuidplas ook erg diep, wel 50 meter. Dit heeft weer 
tot gevolg dat er een behoorlijke golfslag kan staan 
als het lekker waait. 
Aan de zuidwest kant van de plassen kom je 
honderden legakkers tegen. Deze zijn ontstaan 
omdat hier vroeger veel turfstekerij heeft 
plaatsgevonden. Turf werd gestoken en te drogen 
gelegd op lange smalle legakkers. 
Jaren geleden hebben op de Vinkeveenseplassen de eerste NaWaKa’s 
plaatsgevonden, grote nationale water kampen waar tot wel 4000 zeeverkenners bij 
elkaar kwamen. Tegenwoordig worden die elke vier jaar ergens anders 
georganiseerd. De laatste keer in Zeewolde. 
De Vinkeveenseplassen zijn door de vele eilanden, de grote plassen en het gebeid 
met alle legakkers waar je tussendoor kan varen (en bijna verdwalen) een 
fantastische plek voor ons zomerkamp!! 
 
Thema 
Uiteraard hebben de verkennerskampen geen thema. 
Dat doen we nooit. Of…. Hooguit dat er in het kamp 
misschien rare dingen gebeuren…Dat er misschien 
spontaan schepen geënterd gaan worden, 
omdat…?? Of dat we erachter komen dat er 
misschien ergens wel een schat begraven ligt? 
Maar een thema op een verkennerskamp? Nee…… 
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In het kort 
Bagage inleveren:  Vrijdag 16 juli tussen 19:00-21:00, de Schut 
Leiding uitzwaaien: Zaterdag 17 juli om 08:00-08:30 uur, de Schut  
Vertrek verkenners: Zondag 18 juli om 12:00 uur, de Schut  
Aankomst verkenners: Zaterdag 24 juli om ca. 16:00 uur, de Schut 
Bagage ophalen: Zondag 25 juli ca. 16:00 uur op de Schut, exacte tijdstip 

wordt via whats-app doorgegeven.  
Kampprijs:   €90,00 per persoon, uiterlijk te voldoen op 01/07/21 
    NL98 INGB 0000 2180 58 tnv st Calandtroep inz. kampen. 
Noodtelefoon: 0619854929 (Schipper Durkstra)  

0640990842 (Schipper Bergenhenegouwen)  
Als er niet wordt opgenomen, spreek een bericht in of 
stuur een whats-app bericht. U wordt teruggebeld. 

Zakgeld: Tussen de €10,00 en de €25,00. 
Meenemen: Graag alles gemerkt in een plunjebaal-achtige tas. 

- Voldoende kleding, ondergoed en sokken 
- Warme trui 
- Droge schoenen 
- Regenkleding 
- Volledige en schoon uniform 
- Zomer-uniform: Calandshirt en korte broek 
- Zwemspullen 
- Wasspullen 
- Handdoeken 
- Telefoon mag, maar kan/mag niet opgeladen worden. 

Medicatie: Medicatie graag voor het kamp, voorzien van naam en 
instructies inleveren bij Schipper Berghenhenegouwen. 

 
Inschrijving zomerkamp 2021 
 
Hierbij geef ik…………………………………………………….. toestemming aan mijn  
 
zoon / dochter……………………………………………………om mee te gaan met het 
zomerkamp van de Calandtroep van 18 t/m 24 juli 2021 op de Vinkeveenseplassen. 
Het verschuldigde kampgeld van € 90,00 maak ik uiterlijk 1 juli 2021 over op 
girorekening NL98 INGB 0000 2180 58 tnv st Calandtroep inz. Kampen. 
 
Datum: ………………………………….. 
 
Handtekening:……………………………………………………………..   
Dit ingevulde en ondertekende briefje graag uiterlijk 5 juni 2021 inleveren bij de 
leiding of mailen naar mdurkstra@calandtroep.nl 


	Naam ouder(s): 
	Naam jeugdlid: 
	Datum: 


