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Inleiding
Beste lezer, voor je ligt het informatieboekje over de senioren van Jong Arcen. Hierin vind je
informatie over de clubavonden, troepsactiviteiten en het kamp! Als je na het lezen van dit boekje
nog vragen hebt kun je altijd terecht op www.jongarcen.nl of een van de leidsters/leiders.
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Clubavonden
Het Uniform
Het uniform is een van de grootste verschillen tussen de junioren en de senioren. Het uniform
dient samen met de das en het dasriempje aangeschaft te worden door de leden zelf. Uniformen,
dassen en dasriempjes zijn te koop bij bloemenwinkel "La Bellefleur", raadhuisplein 17 te Arcen.
Waar de leden voorheen bij de activiteiten een Jong Arcen T-shirt aan hadden dienen ze nu hun
Uniform met das en dasriempje te dragen. Bij activiteiten waar het dragen van het uniform
verwacht wordt zal dit van te voren aangegeven worden.

Uniform Regelement










Iedereen dient in het bezit te zijn van een uniform
Alleen leden die geïnstalleerd zijn krijgen een das en een lintje
De bovenste knoop dient gesloten te zijn
De borstzakjes dienen dicht te zijn
Het Lintje dient links gedragen te worden
De blauwe zijde van de das dient ook links te zitten
Onder het uniform dient een nette blauwe spijkerbroek gedragen te worden;
Korte broek mag wel in alle kleuren onder het uniform;
Mouwen dienen vanaf Pinksterkamp opgerold te worden.

Figuur 1 Voorbeeld Uniform Indeling
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Potten
In het begin van het seizoen zal er bekeken worden of de patrouilles willen potten of niet, als ze dit
willen dan zal aan het begin van elke clubavond worden gekeken wie er wel of niet aanwezig is.
Degene die niet aanwezig is en zich ook niet heeft afgemeld wordt even gebeld. Ook hebben de
kinderen aan het begin van de clubavond de kans om te potten. Afspraken hierover worden door
de leiding per patrouille gemaakt. Het is gebruikelijk om elke week 50 cent te potten zodat aan het
eind van het seizoen genoeg geld in de pot zit om de boodschappen voor het pinkster en
grootkamp te kunnen betalen. Als er niet genoeg geld in de pot zit om alle boodschappen te
kopen dan zal er achteraf nog een kleine bijdrage ingelegd moeten worden. (meer over deze
boodschappen kun je lezen in het hoofdstuk “kamp”)

PL
Elke patrouille heeft een PL (patrouille Leider) Doel van de PL is de kinderen
verantwoordelijkheidsgevoel te geven. De PL is eigenlijk het directe aanspreekpunt van de
patrouille voor de leiding. De PL dient zich ook als verantwoordelijke te gedragen voor de
patrouille.
Binnen de patrouille zal er gerouleerd worden met de functie PL, elke dag zal er een nieuwe PL
aangewezen worden binnen elke patrouille, zo heeft ook iedereen kans om een keer de PL rol te
ervaren. De PL’s zullen te herkennen zijn aan een wit koord dat ze om de arm krijgen gehangen.
De PL’s van alle patrouilles mogen om de beurt een dag mee met de inspectie. Als PL dien je ook
elke dag 3x te foerageren (foerageren is het eten halen bij de staf zoals brood, melk, en tijdens het
middag eten Aardappelen, groente en vlees).

5

Insignes
Tijdens de clubavonden kunnen de senioren insignes verdienen. In het eerste jaar worden de
insignes koken en knopen gehaald. Deze twee zijn verplicht omdat tijdens de kampen door de
kinderen zelf gekookt moet worden en ook zelf een “hoek” gebouwd moet worden. De rest van de
jaren mogen de leden aan het begin van het seizoen zelf aangeven welke insignes ze dat jaar willen
behalen. Per seizoen kunnen er maximaal 2 insignes gehaald worden. Er kan gekozen worden uit
de volgende insignes:
 Koken
(verplicht/verplicht voor kroonverkenner)
 Knopen
(verplicht/verplicht voor kroonverkenner)
 EHBO
(verplicht voor kroonverkenner)
 Brandpreventie
 Reddingswemmen
 Handige jongen
 Sport
 Atletiek
 Kampeerder
 Trapper
 Zwerven
 Oriënteren
Insignes worden uitgedeeld na het behalen ervan, hiervoor dienen de leden mee op zomerkamp te
gaan waar een soort van examen gehouden wordt om te controleren of ze de vaardigheden onder
de knie hebben die het insigne vereisen.

Kroonverkenner
Als de kinderen goed hun best doen kunnen ze zelfs kroonverkenner worden. Kroonverkenner is
eigenlijk een plaats binnen verkennerij voor de mensen die veel vaardigheden kunnen uitvoeren.
Het kroonverkenners insigne is eigenlijk een kroon op het verrichte werk. Dit kroonverkenners
insigne houdt in dat ze 5 insignes moeten halen, van deze 5 insignes zijn er wel 3 vereist: Koken,
Knopen, EHBO. De andere 2 insignes kunnen ze uit de hiervoor weergegeven lijst kiezen.
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Kamp
Jong Arcen gaat 2 keer in het jaar op kamp. Een keer een weekend van zaterdag tot en met
maandag met Pinksteren: “Pinksterkamp”. En een keer in de eerste week van de zomervakantie van
zaterdag tot en met zaterdag: “Zomerkamp”

Fluitsignalen
—-—-—
—-—
—--—
-----——
—

: Senioren verzamelen
: Junioren verzamelen
: Patrouille leiders verzamelen
: Staf verzamelen
: Foerageren (eten afhalen bij staf)
: Silentium (nachtrust iedereen in de tent blijven)

De Hoek
De hoek kan gezien worden als een soort woonkamer, iedere patrouille maakt op kamp zijn eigen
hoek.
Een hoek wordt gevormd door een balk die tussen 2 bomen is opgehangen, daarover is een oranje
zeil gespannen zodat zich een afdak vormt. Het is de bedoeling dat het oranje zeil netjes en strak
hangt, er mogen geen scherpe punten door het zeil heen prikken. Ook moet er rekening gehouden
worden met regen, zodat er geen water zakken in het zeil komen.
Onder het zeil wordt de tafel met banken gemaakt, deze dienen de leden zelf in elkaar te knopen,
op pinksterkamp mag het fornuis en de kist op de tafel blijven staan maar op zomerkamp moet
hier een aparte stellage voor gebouwd (geknoopt) worden. Let op dat het fornuis altijd een beetje
waterpas staat anders is dit zeer lastig met koken.
Om de hoek heen wordt een touw gemaakt als afbakening van wat de hoek is. De tent dient buiten
de hoek te staan dus buiten de afbakening.
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De kist
Elke patrouille heeft een eigen kist. Hierin zitten de spullen die ze nodig hebben op kamp;
 borden
 bestek
 opscheplepels
 bekers
 mesjes, aardappelschilmesjes
 potten
 pannen
 vergiet
 waterkoker (voor op fornuis)
 afwasbak
 afwasborstel
 Poets doekjes
De kist wordt voor het pinksterkamp goed gecontroleerd door de patrouille samen met de leiding.
Dit is ter controle zodat er op kamp niets wordt gemist. Potten en pannen worden grotendeels
door JA ter beschikking gesteld, maar dunschillers, aardappelschilmesjes, afwasborstels en dergelijke
moeten van het eigen bijgelegde geld van de patrouille worden gekocht. De potten en pannen
mogen ook van thuis meegenomen worden.

Slapen in een tent
Leden slapen op kamp in een tent zoals de meesten weten. Omdat we in tenten slapen heeft Jong
Arcen een aantal regeltjes opgesteld om te voorkomen dat er problemen veroorzaakt worden
tijdens kamp.
 Stretchers zijn niet toegestaan (hierdoor kan snel het grondzeil kapot gaan)
 Alleen matjes en luchtbedden voor 1 persoon met een afmeting van maximaal
(L*B) 195 * 80 centimeter zijn toegestaan. DUS GEEN 1.5 en 2 PERSOONS LUCHTBEDDEN!!
 In de Tenten van mag NIET gerookt worden.
 Het gebruik van deodorant en haarlak is in en om de tent niet toegestaan (hierdoor kunnen
lekkages optreden). Gebruik deodorant en haarlak ver genoeg van de tent af zodat dit niet op
het tent doek komt.

Koken
Zoals al eerder vermeld moet er door de patrouilles op kamp zelf gekookt worden. De patrouilles
krijgen het eten (meestal groente, vlees en aardappelen) van de leiding. Ze moeten wel zelf
bakboter, zout, peper en dergelijke kopen voor in de kist.
Ook moeten de patrouilles het beleg dat ze ‘s morgens en ‘s middags op de boterham willen zelf
kopen voorafgaand aan het kamp. Het brood en de melk krijgen ze van de leiding.

8

Boodschappenlijstje kamp
In de week voor de twee kampen moeten de patrouilles boodschappen doen. Het is belangrijk dat
ze alles meenemen want in het bos is er geen supermarkt. Bij de jongste patrouille gaat er voor
pinksterkamp en grootkamp nog leiding mee met inkopen doen. Voor de handigheid is er een
voorbeeld van een boodschappenlijstje gemaakt zodat er niks vergeten wordt:



















Bak/Braad Boter
Smeer boter (halvarine, margarine o.i.d.)
Eieren
Hagelslag
Jam
Vlokken
Pindakaas
Vlees (alleen kopen als dit koel te houden is bijv. koelbox met ijsflessen)
Kaas (alleen kopen als dit koel te houden is bijv. koelbox met ijsflessen)
Curry
Mayonaise
Oplos chocomel (Benco/Nesquik)
Aanlenglimonade
Fris (Cola/Sinas)
Afwasmiddel
Afwasborstel
Gele poetsdoekjes
Lucifers/Aansteker
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Tweedaagse tocht
De tweedaagse tocht wordt door de meeste leden gezien als een van de hoogtepunten van het
grootkamp.
De tweedaagse tocht houdt in het kort in dat de patrouilles met hun eigen patrouille 2 dagen
lopen, fietsen of een andere vorm van vervoer gebruiken om van locatie naar locatie te gaan.
Bij alle patrouilles zal leiding meegaan tijdens de tweedaagse tocht. De patrouilles vertrekken
ongeveer om het half uur op woensdag ochtend. Ze krijgen aan de start op het kampterrein de
eerste brief, deze eerste brief zal net zoals de andere brieven een locatie bevatten waar de patrouille
heen moet en een aantal opdrachtjes die gedaan moeten worden. Om achter de locatie te komen
waar de volgende opdracht ligt moet er eerst een puzzel of raadsel of rebus o.i.d. opgelost te
worden, zodat de kinderen nog even rustig kunnen zitten en dat de tocht afwisselend en leuk blijft.
Aan de start van de tweedaagse tocht krijgt de leiding van alle patrouilles een envelop met geld
mee om evt. eten van te kopen, de patrouille mag zelf beslissen wat ze met het geld doen. Tegen
de avond op de woensdag wordt meestal de laatste brief opgehaald voor deze dag. Deze laatste brief
zal de patrouille vertellen dat ze een slaapplaats moeten gaan zoeken en van hun avondmaal
moeten gaan genieten.
Iedere patrouille moet zijn eigen slaapplaats regelen dit kan thuis bij iemand in de schuur zijn of op
zolder. Of gewoon op een openveldje zonder enige voorzieningen. Dit ligt helemaal aan de
patrouille zelf. Tot nog toe heeft iedere patrouille die deel heeft genomen aan de tweedaagse tocht
een goede slaapplaats gevonden
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Uitrusting Tweedaagse Tocht
HEEL belangrijk tijdens de tweedaagse tocht is de uitrusting. Zorg voor goede stevige
wandelschoenen en dat je een goede stevige rugzak mee op kamp neemt voor de tweedaagse tocht,
zorg er ook voor dat deze rugzak groot genoeg is want er moet bijvoorbeeld zeker een gehele
slaapzak in passen. Het is dus handig om thuis alvast even een keer de tas in te pakken zodat je
zeker weet dat je tas niet te klein is.
De volgende benodigdheden gaan meestal in de rugzak mee;
 Slaapzak
 Zaklamp (Niet noodzakelijk)
 Zwembroek/bikini
 Handdoek
 Schoon ondergoed
 Lunchpakketje (voor woensdag middag)
 Drinkfles/blikjes
 Voldoende geld (om onderweg wat voor zichzelf te kopen)
 Tandenborstel en Tandpasta

Inspectie
Bij de senioren wordt op kamp ook altijd een inspectie gehouden, dit is elke morgen na de
opening.
Tijdens de inspectie wordt er gekeken naar een heel aantal dingen:
 Persoonlijke Hygiëne
 Licht er afval op de grond
 Kwaliteit van de sjorringen
 Is de tent schoon en opgeruimd
 Is er goed afgewassen
 Is de kist netjes opgeruimd
 Is het fornuis schoon
Oftewel alles wat belangrijk is om de leden en het kampterrein netjes en schoon te houden.
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Blauwe Wimpel
De blauwe wimpel is een vlag die je kunt winnen als je aan het eind van het zomerkamp de meeste
punten hebt behaald. Punten kun je verdienen met inspecties en met de tweedaagse tocht. De
inspecties die op het pinksterkamp worden uitgevoerd worden ook meegeteld. De zaterdag dat we
weer terug komen van het zomerkamp wordt de blauwe wimpel uitgereikt als iedereen weer bij
elkaar is. Bij de blauwe wimpel hoort ook een geld bedrag voor in de Patrouille kas.
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Notities
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