Vaardigheidsinsigne welpen – extra insigne voor oudste welpen

Kampvuur

Het insigne “Kampvuur” is één van de vijf insignes die speciaal ontworpen en
bedacht zijn voor de oudste welpen. De vijf insignes bereiden voor op de scouts
en zijn daarom - in principe- bedoeld voor de oudste welpen (gidsen).

Uitleg voor de welp
Tijdens je tijd bij de welpen heb je al vaak bij een kampvuur gezeten, liedjes gezongen, naar
spannende verhalen geluisterd, de bonte avond gevierd of broodjes gebakken.
Maar als je straks naar de scouts gaat, ga je leren hoe je zelf veilig een kampvuur kan maken.
Als oudste welp mag je daar alvast een keer aan proeven. Dit insigne kun je halen samen met de
andere oudste welpen of alleen door de volgende opdrachten correct uit te voeren:
•
•

Laat je leiding zien dat je een kampvuur kan bouwen, aansteken en doven. Vertel wat je nodig
hebt om een vuur (veilig) te kunnen maken.
Bak een broodje boven je eigen kampvuur en maak je het gezellig door vijf Scoutingliedjes te
zingen.

Bij deze opdrachten zal ook gelet worden of je let op veiligheid en hygiëne. Indien je de opdrachten op
een goede manier gedaan hebt, heb je het insigne kampvuur verdiend.

Uitleg voor de leiding
Om te beoordelen of de welp het insigne verdiend heeft, moet de welp natuurlijk de opdrachten goed
afronden (zie de beschrijving hierboven). Tijdens de opdrachten kan je op de volgende punten letten
om te beoordelen of de welp voldoende kennis en kunde in huis heeft.
•
•
•
•
•
•

Heeft de welp voldoende hout gesprokkeld? Zowel klein als groot hout.
Heeft de welp bedacht hoe hij/zij het vuur makkelijk aankrijgt en aanhoudt? (Bijvoorbeeld door
te kijken naar de ondergrond en gebruik te maken van klein aanmaakhout gevolgd door
steeds dikker hout)
Heeft de welp kennis over basis veiligheidsaspecten rond het kampvuur? (Waaronder kleding,
afstand tot vuur, zorgen voor een emmer water, weten dat je moet koelen als je je verbrandt
hebt)
Kan de welp uitleggen hoe je er voor zorgt dat je vuur krijgt? En wat je moet doen om het vuur
te doven? (kennismaking met elementen van de branddriehoek, maar hoeven dat niet zo
letterlijk te kennen)
Heeft de welp voor het bakken van het broodje zijn/haar handen gewassen en is het broodje
goed gaar en niet aangebrand?
Dit insigne kan door een welp alleen gehaald worden, maar ook samen met andere welpen.
Wanneer de welpen het insigne samen halen let dan ook op de samenwerking tussen de
welpen en of ze op elkaars veiligheid letten.
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