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Trainingen
voor
leiding
Training voor leiding

Kampen

Kampen

Scoutdoor

tekst

Geoscouten

14 – 18 jaar

Een supervet en uitdagend kamp waarin je tijdens
het oplossen van een mystery game veel outdoor
activiteiten doet: bergsport, vlot bouwen & varen,
speleologie, zwerven en mountainbiken, koken op
houtvuur, brood maken en slapen in je eigen
tekst
schuilhut
van landbouwplastic.
Je kunt het oude insigne trapper halen.
12de editie: zo 18 t/m za 24 oktober 2020
13de editie: zo 2 t/m za 8 mei 2021
Vught & Duitse Zuid–Eifel

Sauerland
Winter Challenge
tekst

Je leert veel vaardigheden over het gebruiken
van hulpmiddelen en routetechnieken om een
tot de verbeelding sprekende hike voor jouw
jeugdleden te organiseren. Dit is gebaseerd op
competenties die staan in de kwalificatiekaart
Instructeur Navigeren, deel B:
eigen specialisme.
Via een vervolgtraject dat wij
organiseren kun je ook
‘Instructeur Navigeren’ worden.
3de editie: vr avond 9 t/m zo 11 oktober 2020
4de editie: vr avond 19 t/m zo 21 november 2021
Scoutcentrum ‘Achter de Berg’, Nistelrode

vanaf 18 jaar

Een gaaf, uitdagend winterkamp in de buurt van
het bekende wintersport gebied Winterberg!
Leidinggevenden binnen een Scoutingspeltak,
Roverscouts, Plusscouts, e.d. vanaf 18 jaar
kunnen deelnemen aan deze vette
challenge in de Hochsauerlandkreis.
We bieden je een meerdaagse tocht
met een thematische touch, met
daarin o.a. langlaufen en rodelen.
ma 22 t/m za 27 februari 2021
(voorjaarsvakantie midden + noord)
Winterberg, Duitsland
(start + einde in Enschede)

Eifel Experience

11½ – 14 jaar

Zes dagen lang beleef je een spannend kamp in
de ruige omgeving van Monschau in de Duitse
tekst
Eifel. Daar doe
je met andere avontuurlijke Scouts
stoere activiteiten en kun je zo maar rare lieden
tegen het lijf lopen. Voor Scouts die dol zijn op
avontuur en gezelligheid!
19de editie: ma 3 t/m za 8 mei 2021
Vught & Monschau, Duitsland

Explotakel

1ste editie:
vr avond 11 t/m zo 13 juni 2021
tekst
Scoutcentrum ‘Achter de Berg’, Nistelrode

Mission Possible
Zweden

Scoutakel

vanaf 18 jaar

Tijdens Scoutakel leer je
‘alles’ over het bouwen
van trappersbanen, torens,
bruggen en kabelbanen
en het veilig werken met
staalkabels, spanners en
andere hulpmiddelen. Jij
(her)ontdekt de technieken,
de lol van het bouwen
tekst
EN als fantastisch eindresultaat een baan over water,
door de lucht en op het land, waar iedereen de strijd
tegen de klok mee aan wil gaan.
Via een vervolgtraject dat wij organiseren kun je
ook ‘Instructeur Pionieren’ worden.
8de editie: wo avond 12 t/m vr 14 mei 2021
9de editie: vr avond 1 t/m zo 3 oktober 2021
Scoutcentrum ‘Achter de Berg’, Nistelrode

Trapperskamp
Extreem vanaf 18 jaar

15 – 18 jaar

Tijdens Explotakel leer je veel vaardigheden om
veilige trappersbanen, verschillende soorten vlotten en grotere objecten zoals (touw)bruggen en
torens te maken. Je leert bijzondere sjorringen en
blokken te gebruiken om touwen op te spannen.

vanaf 18 jaar

tekst

Outdoor en teamwork activiteiten, inzicht in eigen kwaliteiten
vergroten, nieuwe ideeën en
Scouting vaardigheden opdoen,
grenzen verkennen en soms
afzien, veel lol en gezelligheid.
Dat is de succesformule van deze
vervolgtraining ‘Begeleiden
primitieve expedities’.

Door het uitvoeren van aanvullende opdrachten kun je ook
alle competenties voor de kwalificatie(s): Basis
leidinggevende, Op Kamp en/of Teamleider verwerven.

vanaf 18 jaar

Een mix van een zwerftocht doorspekt met een
hidden mystery dat je probeert op te lossen.
Originele activiteiten met loop- en vaarafstanden
van circa 12 km./dag. Primitief bezig zijn met een
tekst
knipoog. ATB-en,
kanovaren, rotsklimmen en
lorriefietsen. Culinaire hoogstandjes met een
Zweedse touch en overnachten op bivakken aan
het water. Engels sprekende, buitenlandse
Scoutingleden kunnen ook deelnemen.
vr 13 t/m zo 22 augustus 2021
Natuurreservaat Glaskogen, Värmland, Zweden
(start + einde in Groningen)

30ste editie: vr avond 30 april t/m za 8 mei 2021
Vught & Duitse Zuid-Eifel

tekst

Kamptraining Internationaal
vanaf 18 jaar
Wintereditie
Je verwerft alle competenties om jouw
kwalificatie ‘Op kamp’ te verwerven, en leert
bovendien fijne kneepjes om een Scouting kamp
in het buitenland te organiseren. Met o.a.
aandacht voor terreinverkenning, doorlooptijden
met posten van een zwerftocht in Excel leren
berekenen, onverwachte gebeurtenissen,
calamiteitenplan, sturen en motiveren.
ma 22 t/m za 27 februari 2021
(voorjaarsvakantie regio’s midden + noord)
Vught & Duitse Zuid-Eifel

Meer
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