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Beste Scouting 4daagsekamp deelnemers,
Nog minder dan een week en dan is het weer tijd voor het Scouting 4daagsekamp. We zijn druk bezig de
laatste puntjes op de zogenoemde “i” te zetten en dat gaat zeker lukken. We hebben weer een
supergezellig en heel gemotiveerd team van medewerkers klaarstaan om de 4daagseweek tot een succes
te maken.
In deze nieuwsbrief de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden. De nieuwsbrief is voor lopers,
ondersteuners, externe lopers en medewerkers.
Dit jaar hebben zich minder medewerkers aangemeld. Daardoor hebben we moeten besluiten om minder
posten langs de route te hebben. Een besluit wat nodig was, maar niet fijn. Ook op het kampterrein is te
merken dat we met minder mensen zijn. Zo kan het zijn dat je langer bij de massage moet wachten.

Coronabeleid 4daagsekamp:

De organisatie van het Scouting 4Daagsekamp volgt de landelijke richtlijnen van de overheid en
Scouting Nederland (SN); dit protocol kan dientengevolge worden bijgesteld als die richtlijnen daar
aanleiding toe geven.
SN adviseert om zelf je zelftesten mee te nemen.
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Verbod hoog-alcoholisch drank
Het is al jaren regel dat het gebruik van hoog-alcoholische drank op het 4daagsekamp
niet is toegestaan. Volgens de vergunning is zelfs de aanwezigheid op het terrein niet
toegestaan, dus niet alleen het gebruik van hoog-alcoholisch drank.
Bij de aanmelding ben je akkoord gegaan met deze regel, daar gaan we strenger op
toezien. Bij constatering zal je worden gevraagd de hoog-alcoholisch drank van het terrein te verwijderen.
Het bezit en gebruik van zwak-alcoholisch drank zoals bier en wijn is wel toegestaan, alhoewel we natuurlijk
liever zien dat je die bij ons aan de bar koopt. Dat kleine beetje winst maakt de deelname aan het
4edaagsekamp goedkoper, daar dragen we dan allemaal een steentje aan bij.

Aankomst op het 4daagsekamp: ook voor externe lopers!
Als je op het 4daagsekamp aankomt, meld je je als eerste op het VIP. Daar wordt je
aanmelding gecontroleerd en krijg je de bestelde spullen mee. Als er nog een geldbedrag
openstaat, wordt dit meteen voldaan. Er kan gepind worden op het VIP.
Lopers, ondersteuners en medewerkers: na aanmelding krijg je een plaats voor je tent
aangewezen en kun je je verblijf verder inrichten. Tentnummers worden op
maandagmiddag aan elke tent vastgemaakt. Op het VIP wordt dit ook geregistreerd. Dan weten we wie
waar staat. Jouw tentnummer is belangrijk voor de wekdienst. Zo weten ze bij welke tent ze moeten zijn.
Medewerkers worden verzocht na het opzetten van hun tent zich bij hun teamleider te melden. In overleg
wordt je dan ingezet bij het opbouwen van het 4daagsekamp.

Deelnemerskaart
Ook dit jaar krijgt iedereen weer een deelnemerskaart. Zorg dat je deze kaart
altijd bij je hebt, er wordt om gevraagd bij het eten maar ook op de posten.
Voor de posten ben je zo herkenbaar als deelnemer van ons. Toon deze kaart
wanneer je bij een post komt om te rusten. Ook wanneer je niet wilt rusten. Zo
houden we zicht op onze lopers.
De externe verzorgingskaarten moeten worden opgehaald op het VIP,
Adres:
Sophiaweg 450, 6523 NJ in Nijmegen.
De externe verzorgingskaarten kunnen vanaf zaterdag 12 uur worden opgehaald.
Op de kaart staat je naam en is zichtbaar of je een medewerker, ondersteuner of (externe) loper bent. Ook
is voor de barmedewerkers herkenbaar gemaakt of je minderjarig bent en geen alcohol mag kopen en
gebruiken.
Op de kaart staat ook een barcode. Deze wordt alleen op het kamp gebruikt bij het gebruiken van de
maaltijden. Heb je maaltijden besteld bij aanmelding? Dan is het vakje groen. Is de kaart later gemaakt, dan
wordt deze handgeschreven. Dan komen er kruisjes te staan wanneer er meegegeten
kan worden.
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Opbouw
Ook dit jaar beginnen we op vrijdag met de opbouw van het Scouting 4daagsekamp. Naast
het kernteam zijn er ook een aantal mensen die ons komen helpen. Zo werken we toe
naar de ontvangst van de deelnemers op zaterdag vanaf 12.00. Het kamp is dan nog niet
helemaal opgebouwd. Dat loopt door terwijl de deelnemers binnendruppelen.

Binnenkomen op het kamp: vanaf zaterdag 16 juli 12.00 uur.
Op zaterdag 16 juli vanaf 12.00 uur is het mogelijk om je aan te melden. Dan staat is het VIP klaar om jou te
ontvangen. Daarvoor zijn we echt nog bezig om systemen te checken en materialen op de gewenste
plekken te zetten. Graag vragen we iedereen om niet vóór 12.00 al te komen als je niet door de organisatie
gevraagd bent om te helpen.

Draaiboek, Calamiteitenplan en Werkboeken
Om alles goed te laten verlopen is de organisatie van het 4daagsekamp netjes uitgewerkt in
een Draaiboek en een Werkboek per team. Er is zelfs een Calamiteitenplan en zijn alle regels
waar wij als organisatie aan moeten voldoen bij elkaar gezet op één plek:
https://1drv.ms/f/s!AsCJgn3hKZiaiuNBL0Shdr1xzI60ZA

Lees zeker het Draaiboek en het Werkboek van je eigen team goed door. Als je vragen hebt kan je die
stellen aan je teamleider.

2022: 4 Posten langs de route
Dit jaar zijn er 4 posten langs de route. Waar deze per
wandeldag staan, is terug te vinden op de website bij
documenten. Ook staan de kaarten in de Scouting App.
Op post wordt er dit jaar niets extra’s meer verkocht.
Alle drankjes staan voor je klaar. Dit kan zijn je kopje koffie of
bouillon, maar ook je beker melk/karnemelk of water. Ook is
er medische verzorging.
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Plattegrond van het terrein
De indeling van het terrein is hetzelfde als afgelopen jaren. Het diner
wordt bij Scouting Paul Krüger uitgegeven, er is daar ook een eetzaal als
je binnen wilt zitten. In deze gebouwen zijn ook drie wc’s en twee
douches beschikbaar.

In het gebouw van Scouting Keizer Karel zit de Bar, Voet Verzorging Centrum (VVC), Vierdaagse
Informatiepunt (VIP), Massage, wc’s en douches. Daar is ook de ruimte van de organisatie.

Parkeren
Veel deelnemers komen met de auto. Bij je aanmelding op het VIP krijg je een
parkeerkaart met een bepaalde kleur. Daarmee kun je je auto parkeren in de daarvoor
bestemde vakken.
Als je je auto gedurende de week niet nodig hebt, parkeer hem dan wat verder weg.
Dan kunnen de mensen die dagelijks van hun auto gebruik moeten maken hem wat
dichterbij zetten.
Zorg dat je parkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit ligt en op het VIP je kenteken bekend is. Als
er iets is met je auto of parkeerplaats, kunnen we je terugvinden.
Parkeer op de Sophiaweg in ieder geval niet op de weg of op het fietspad, dan wordt je kamp ongewenst
een heel stuk duurder. Er wordt gecontroleerd en bekeurd. Parkeer je aan de overzijde van de weg: laat
ruimte vrij voor voetgangers zodat die niet op de weg hoeven te lopen (niet schuin parkeren maar parallel
aan de weg).

Muntjes
Om in de bar en op de posten af te rekenen heb je 4daagsekamp muntjes nodig. Dit jaar
gebruiken de medewerkers paarse muntjes en de overige deelnemers blauwe muntjes.
De muntjes zijn te koop bij het VIP (Vierdaagse Informatie Punt).

Rooster
Voor de medewerkers: het rooster hangt in het VIP. Op het rooster kun je zien welke
extra werkzaamheden er moeten worden uitgevoerd, denk aan corvee, schoonmaken
of een extra bardienst. Het rooster staat ook bij de documenten op onze website. Vanaf
zondag 10 juli 18.00 is dit daar te vinden.
Kijk goed wanneer je wordt gevraagd een bepaalde klus op te pakken want die zijn niet alleen beperkt tot
het team waartoe je bent ingedeeld. Controleer ook regelmatig of er iets is veranderd
in het rooster. Vragen? Mail Bertie: bertie@4daagsekamp.nl
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Herkenbaarheid als medewerker
Om eenheid uit te stralen, en goed herkenbaar te zijn, dragen alle medewerkers de
“Scouting 4daagsekamp-das”. De das bestaat uit een groen en oranje gedeelte. Op de
oranje achterflap zit een badge met het Scouting 4daagsekamp logo.

Heb je nog geen das, meld je dan bij Frédérique info@4daagsekamp.nl ) of op het kamp bij het VIP.
Kinderdassen hebben we ook.

Merchandise bijbestellen
Op het VIP is een voorraad merchandise. Wil je nog een badge of een bandje, dan kun je deze daar kopen.
Een T-shirt is moeilijker. Deze zijn besteld zoals is aangegeven bij inschrijving met enkele extra. Bijbestellen
is niet mogelijk.

Etenstijden
Van dinsdag tot en met donderdag eten we in twee groepen. De eerste groep
eet vanaf 18 uur. Dit is voor de lopers en medewerkers die daarna nog moeten
werken.
De tweede groep eet vanaf 18.20 uur, dat zijn alle overige medewerkers. We
gaan dit niet controleren, we doen dit alleen om de rijen bij de uitgifte niet te
lang te laten worden.
Het kan dus voorkomen dat een medewerker de rij voorbijloopt. Dat doet hij niet om voor te dringen maar
om zo snel mogelijk weer beschikbaar te zijn voor de verdere diensten. Vragen daarover kan je stellen aan
de organisatie die meestal wel in de buurt van de uitgifte is.
Ruim na het eten je spullen op, laat die niet rondslingeren in de gebouwen of op het terrein. Ben je wat
kwijt: dan hebben wij het voor je opgeruimd. Er kan worden afgewassen bij het gebouw van Keizer Karel.

Diëten en allergieën
Bij het aanmelden heb je op kunnen geven of je een dieet of allergie hebt. Is hier iets in gewijzigd of ben je
dat vergeten op te geven geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door.
Stuur dan een mail naar info@4daagsekamp.nl

Barbecue
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Op zondagavond is er een barbecue, hiervoor moet je je wel vooraf aanmelden. De
barbecue van zondag is het diner van die avond.
De barbecue begint zondag om 18 uur bij de blokhut van Scouting Paul Krüger.

Tijdens de barbecue (van 18 tot 20 uur) is het gebouw van Scouting Keizer Karel gesloten. Dat
betekend dat de Bar en het VIP ook dicht zijn. Er wordt van het sanitair bij het andere gebouw gebruik
gemaakt. Mocht er wat zijn, dan is Frédérique van het VIP aanspreekbaar.

Gebruik kooktoestellen, gasflessen, slangen en drukregelaars
Veel deelnemers nemen zelf een gasstel mee om een kopje koffie te zetten of om
maaltijden te bereiden. Alleen moeten die wel veilig zijn en aan een aantal regels
voldoen. In elke tent/afdak waarin zich een gasinstallatie (verlichting, kooktoestel)
bevindt moet ook een brandblusser aanwezig zijn. Daar ben je zelf verantwoordelijk
voor.
Gasflessen, slangen en drukregelaars zijn GIVEG gekeurd volgens NEN 1078:2018 nl. De gasfles keuring mag
niet ouder zijn dan 10 jaar. De drukregelaar mag niet ouder zijn dan 5 jaar en de slangen niet ouder dan 4
jaar (oranje) en 2 jaar (zwart). Wij komen dit controleren en ondeugdelijk materiaal moet direct worden
verwijderd.

Gecertificeerd materiaal voor kooktenten.
Als er in een tent of onder een afdak een gasinstallatie aanwezig is moet de tent/afdak
voldoen aan de nieuwe brandveiligheidsregels. Dat wil zeggen dat het tentdoek
‘brandvertragend’ is conform klasse 2 van NEN6065 (Nederland) of klasse B1 van de
Duitse norm DIN 4102-1 of klasse M-2 volgens de Franse norm NF P92-503.4.5.

Wij komen dit controleren en als het materiaal niet voldoet kan dit tot gevolg hebben dat je niet meer in je
tent of onder het afdak mag koken.

EHBO en VIP
Tijdens het 4daagsekamp is het VIP 24 uur per dag geopend (met uitzondering van het
diner, opening en sluiting). Buiten de loopdagen is er ’s nachts een slaapdienst, dus
loop bij het VIP naar binnen als er iets is en je hulp nodig hebt.

Er is altijd een EHBO’er aanwezig op het kampterrein. Meestal is deze in de buurt van het Voet Verzorging
Centrum en anders kan men op het VIP deze persoon oproepen.
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Voor niet-acute hulpvragen maak je eerst een afspraak via de Teamleiders EHBO. Acute zaken gaan via de
EHBO van dienst.
De EHBO’er van dienst is er niet voor om op ieder moment van de dag je blaren te laten behandelen, dat
doe je tijdens de openingstijden van het VVC.
Spier- en/of gewrichtsproblemen kunnen lopers laten behandelen bij de Massage. Ook hiervoor geldt dat je
je moet aanmelden bij terugkomst op het kampterrein, net als voor het behandelen van eventuele blaren.
Medewerkers met spierpijn moeten eerst langs één van de teamleiders EHBO voordat zij naar de Massage
kunnen.
Neem ook je eigen medicijnen en paracetamol mee van huis, de EHBO is geen apotheek.

Weklijsten
Op de loopdagen komen we iedereen netjes wekken. We willen iedereen ook met
klem vragen geen wekkers of telefoons daarvoor te gebruiken zodat niet de hele
nacht overal gepiep of muziek uit de tenten komt. Vergeet niet dat anderen misschien
nog een uurtje langer kunnen blijven liggen en dan is het heel vervelend als je steeds
wakker wordt gemaakt. Wij letten hier ook op en zullen de eigenaren hierop
aanspreken.
Aanmelden voor de wekdienst kan je dit jaar zelf doen via Scouts Online (open vanaf 18 juli), of je gaat naar
het VIP. Het aanpassen van de al ingevulde tijden regel je zelf in SOL.
De wektijden zijn ingedeeld in blokken van 15 minuten wat dus betekent dat je in de tijd van dat blok wordt
gewekt. De tentnummers worden maandagmiddag aan de tenten vastgemaakt, kijk in de loop van de dag
wat je nummer is voordat je een tijd gaat opgeven voor de weklijst.

Scouting App
We gebruiken de Scouting App om iedereen op de hoogte te houden van het
laatste nieuws. In de App vindt je alle belangrijke informatie over het Scouting
4daagsekamp, openingstijden van het ontbijt, lunch en diner maar ook over de
voetverzorging, massage en EHBO.
Met de App kunnen we iedereen ook makkelijk een “bericht” sturen om snel een belangrijke mededeling te
doen. De App is tweetalig gemaakt: Nederlands en Engels.
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Om de Scouting App te kunnen gebruiken moet je die eerst downloaden via onderstaande link, en, je moet
door de organisatie aan de App zijn toegevoegd. Iedereen heeft daar een email over ontvangen, neem
anders contact op met het VIP (info@4daagsekamp.nl) om je (opnieuw) toegang tot de Scouting App te
geven.
De routekaartjes met onze 4daagsekamp Posten staan op de Website (Kamp 2022 (4daagsekamp.nl)), maar
zijn ook via de Scouting App op te vragen.

Download iPhone app

Download Android app

Cursus Blaren / wandelletsel.
Een aantal medewerkers is gevraagd voor deze cursus. Deze wordt maandag 18 juli
gegeven in het VVC. Om goed voorbereid aan de training deel te nemen moet je
vooraf het wandelprotocol doornemen.

.Privacy

beleid
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Internationaal wordt deze de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.
Alle organisaties, dus ook Scouting en daarmee ook het Scouting 4daagsekamp, moeten
nadenken over en vastleggen welke persoonsgegevens van de deelnemers van het kamp
bewaard worden en hoe deze beveiligd worden.

Het Scouting 4daagsekamp heeft de afspraken die hierover zijn gemaakt vastgelegd in een beleidsplan. Dat
beleidsplan is voor iedereen beschikbaar. Deze staat op de website bij documenten.
Het Scouting 4daagsekamp is aangesloten bij Scouting Nederland. De algemene afspraken omtrent het
bewaren en het beschermen van persoonsgegevens staat beschreven in het Privacy Beleid van Scouting
Nederland.

Kamp-opening en kampsluiting
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Het Scouting 4daagsekamp wordt officieel geopend op maandag 18 juli om 19.30 uur.
De locatie is bij de grote kampvuurkuil. Zorg dat je aanwezig bent, en natuurlijk in
volledig uniform.
De sluiting van het 4daagsekamp is op vrijdag 22 juli, ook om 19.30 uur.

Tijdens de opening en de sluiting (van 19.30 tot 20 uur) is het gebouw van Scouting Keizer Karel
gesloten. Dat betekend dat de Bar en het VIP ook zijn gesloten en het sanitair in dat gebouw niet
beschikbaar is.

Kampstilte
Voor iedereen is de 4daagse altijd een gezellige maar ook zeker een vermoeiende
week. Dus moeten we zorgen voor voldoende nachtrust en spreken we met elkaar af
dat we van maandag- tot en met donderdagavond na 22 uur geen lawaai meer maken.
Op de overige dagen is dat om 24 uur, maar ook na 22 uur gaan we natuurlijk geen
herrie meer lopen maken. Is dat afgesproken!

Thuisfront
Laat het thuisfront weten waar je bent maar ook hoe ze je kunnen bereiken. Soms is de
ontvangst van mobiele telefoons op het terrein heel slecht, zeker in de gebouwen. In dat
geval kan er worden gebeld naar het VIP.
Het algemene telefoonnummer is 024 711 42 11
Het adres waar je verblijft is Sophiaweg 450, 6523 NJ in Nijmegen

Theedoek
Het afwassen van borden en het bestek doet iedereen zelf. Aan de achterzijde van het
gebouw van Scouting Keizer Karel zit een grote wasbak die tijdens de 4daagse op
warm water wordt aangesloten. Afwasmiddel en afwasborstels zijn aanwezig, een
theedoek moet je zelf meenemen.
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Gevonden voorwerpen
Soms laat iemand ergens wat liggen of geeft een loper tijdens de loopdagen zijn
spullen mee met de posten. Dat wordt allemaal verzamelt op het VIP. Ben je iets
kwijt, meld je op het VIP, grote kans dat het daarheen is gebracht.

Drinkbekers
Ook wij denken aan het milieu en willen zo min mogelijk afval. We hebben onze eigen
drinkbekers. Deze koop je voor 2 muntjes. Een lege beker wissel je voor een volle beker om.
Na het kamp kun je je beker weer terug geven en krijg je de 2 muntjes terug.
Plastic wordt gescheiden verzameld. Hiervoor zijn afvalbakken. Ook kun je op het VIP
afvalzakken halen. Een volle zak plastic wordt verzameld in een kleine aanhanger. Vraag
hierna op het VIP.

Op de posten blijven we nog wel wegwerpbekers gebruiken, alleen zijn die van karton
met houten roerstaafjes.

Draadloos Internet
In en rond de gebouwen kan iedereen weer gebruik maken van draadloos internet. De
dekking op het hele terrein kan niet worden gegarandeerd. Er is een beperkte bandbreedte beschikbaar waardoor de kwaliteit soms slecht kan zijn. Daarom worden er
een aantal diensten geblokkeerd om iedereen nog een beetje internet te kunnen
geven.
Bij het VIP krijg je een voucher met daarop een code om van het draadloos internet gebruik te kunnen
maken.

Vertrouwenspersoon
Tijdens het Scouting 4Daagsekamp is er op bepaalde tijden een vertrouwenspersoon
aanwezig die in geval van een ongewenste intimiteit een luisterend oor kan bieden.
Dat is Janine te Pas. De vertrouwenspersoon is niet bedoeld voor klachten over het
4daagsekamp en/of over medewerkers, daarvoor kan de deelnemer terecht bij de
organisatie. Meldt bij het VIP dat je de vertrouwenspersoon zoekt, zij weten haar dan
wel te vinden.
Indien nodig kan de vertrouwenspersoon actie ondernemen, dat zal altijd gebeuren in
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overleg met de organisatie. De vertrouwenspersoon voert deze taak uit voor alle deelnemers, dus zowel
voor de medewerkers als voor de lopers.

Oplaadpunt
Bijna iedereen heeft een mobiele telefoon, tablet of zelfs een laptop bij zich. Heel erg
handig, om bijvoorbeeld de Scouting App te gebruiken, alleen hebben deze apparaten
de vervelende eigenschap dat de accu leeg raakt. In de ontspanningsruimte, bij de bar,
is een oplaadpunt gemaakt met meerdere stopcontacten. Zie de foto hieronder.
Er is ook een oplaadpunt bij het gebouw Scouting Paul Krüger. Het heeft onze
voorkeur dat telefoons en dergelijke worden opgeladen in de centrale ruimte. Dit is
gratis.
Het blijft wel je eigen verantwoordelijkheid, wij zijn niet aansprakelijk voor schade of diefstal.. Merk je lader
met je naam! Erg handig als je hem per ongeluk vergeet.

Das-ring met eigen naam: voor zover de voorraad
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dasringen strekt.
Altijd al een das-ring willen hebben met je eigen naam, op het VIP kunnen ze je daarmee
helpen. Je kan daar twee typen dasringen kopen, kosten € 2,50 per stuk. Je mag ook je
eigen das-ring meenemen en op het VIP je naam erin laten branden. Buiten dat je de dasring dan rustig een keer kwijt kunt raken, want we weten dan van wie hij is, is het ook reuze
handig voor de medewerkers. Dan kan iedereen meteen zien wat je naam.
Marijke Bakker brandt de dasringen, zij is meestal wel op het VIP te vinden. De dasringen kunnen de hele
4daagseweek worden besteld, als het druk is op het VIP zal de das-ring later worden gemaakt.

Sponsering
De catering wordt verzorgd door Le Bateau Catering. Le Bateau gelooft niet in
eten en drinken als voedsel, maar als beleving en bereidt alles zoveel mogelijk
op locatie zodat we kunnen rekenen op vers en kwalitatief goed eten.

Het Scouting 4daagsekamp moet aan veel regels voldoen waaronder natuurlijk een
stukje brandveiligheid. Op het terrein en in de gebouwen hangen overal
brandblussers, die worden gesponsord door DVS Brandbeveiliging &
Evenementenveiligheid uit Waalwijk.
DVS Brandbeveiliging en Evenementenveiligheid is een jong en dynamisch bedrijf dat zich onderscheidt
door een uitstekende service en maatwerk-oplossingen, en de eigenaar is een Scout. DVS is gespecialiseerd
in onderhoud en levering van brandblusmiddelen maar je kan ook voor noodverlichting, EHBO-middelen en
veiligheidsplannen bij hun terecht.
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Kalender
15 juli

Opbouw 4daagsekamp, graag vooraf hiervoor
aanmelden, aanwezigheid alleen op verzoek van de
organisatie. We vragen een kleine vergoeding voor
het diner.

16 t/m 23 juli Scouting 4daagsekamp Nijmegen
23 juli

Opruimen 4daagsekamp, iedereen is welkom, graag
vooraf hiervoor aanmelden.

25 september Evaluatie Scouting 4daagsekamp voor medewerkers
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