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Regionale Zomeractiviteit 2022
Op deze flyer kunnen jullie de info vinden die jullie nodig hebben bij de voorbereiding. Korter voordat de
activiteit gaat plaats vinden, sturen wij nog de laatste informatie toe.

Postenspel
Deze activiteit is een postenspel, zoals deze is geweest in de herfst van 2018 en 2019.
Je bedenkt als deelnemende speltak 1 spel voor 20-30 jeugdleden tegelijk, duur 15 min. De keuze van welk
spel je organiseert geef je op bij je SOL aanmelding.
Je neemt als deelnemende speltak zelf het materiaal mee voor deze post. Na aanmelding van je groep op
de dag zelf loop je met je leden door naar de post. Exacte locatie waar je post in het bos staat, ontvang je
vlak voor de activiteit van ons. Bij deze post bouw je jullie spel op.
! Let op: Het materiaal voor het spel dient draagbaar te zijn. Van parkeerplaats tot post is het 7 min lopen. Er
kan geen auto en/of aanhanger het terrein op. Er mag geen auto bij het gebouw geparkeerd worden. Kom je
op de fiets? Dan kun je wel dichterbij het clubhuis je fiets kwijt.

Strijdend team tijdens Postenspel
Om alle leden uit de regio een beetje met elkaar te mixen, combineren we de door jullie opgegeven ploegjes
met andere ploegjes van een andere groep. Twee ploegjes van verschillende groepen vormen dan samen
het strijdend team waarmee het spel gespeeld gaat worden.
Alle strijdende teams krijgen een gelijke ploeggrootte en een eerlijke verdeling van de scouts. Het aantal en
de grootte van de ploegjes geef je op bij je aanmelding in SOL.
Ieder strijdend team krijgt een spelroutekaart, met daarop een vaste route van de te volgen posten. Na
aanmelding op de dag zelf ontvang je deze bij onze inschrijfbalie en deel je ze uit aan je scouts.

Aanmelden van je groep
Het aanmelden van je groep gaat via SOL. Per groep wordt er 1 contactpersoon opgegeven, het aantal
ploegjes, totaal aantal deelnemers en welk postenspel je organiseert. Daarnaast vragen wij jullie ook of er
kaderleden met een geldig EHBO diploma mee komen.
Het is niet nodig om alle namen van jullie leden op te geven omdat wij van jullie verwachten om een
uitgeprinte ledenlijst mee te nemen naar de activiteit.
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Prijzen
Prijs postenspel wedstrijd:
e
e
e
 De 1 , 2 en 3 plaats van de strijdende teams. In totaal kunnen er dus 6 ploegjes/patrouilles
winnen: per plaats, 2 ploegjes/patrouilles. Er worden per plaats 2 prijsjes uitgereikt.

Programma
Aanmelden vanaf 10.30u met je groep op de locatie. Vanaf dit moment kunnen jullie ook alvast starten met
het opbouwen van jullie spel. Om 11.00u start de activiteit.
Er zijn twee spelrondes van beide ongeveer 1 uur (15 min/spel). In totaal komen er dus 8 strijdende teams
voorbij om jullie spel te spelen.
Van 12.30 tot 13.30 ga je een uur lunchen met je eigen jeugdleden op je eigen post (staat op hun
spelroutekaart). Na de lunch zoeken dezelfde ploegjes elkaar weer op, vormen hetzelfde strijdend team als
in de ochtend en gaan verder met het postenspel. Dit staat ook aangegeven op hun spelroutekaart.
Rond 16.00/16:30u is de sluiting met prijsuitreiking. Daarna is de activiteit afgelopen.

Eten & Drinken
Het is de bedoeling dat alle (kader)leden van te voren (of net voor het spel om 11:00) goed hebben gegeten
en gedronken.
Tijdens de dag zelf is er een pauze moment waarbij alle groepen hun zelf meegebrachte drinken en
lunchpakket kunnen eten en drinken.
Er is geen stromend (drink)water op het terrein aanwezig.
Vanuit het Scoutsteam is er koffie, thee, koek of snackje voor leiding aanwezig. Voedselallergieën van
kader- en jeugdleden graag doorgeven in aanmeldingsformulier SOL. We laten nog weten of we een snack
voor alle jeugdleden doen, wel alvast ook de allergieën van je jeugdleden hiervoor doorgeven in SOL.

Locatie
De locatie van de activiteit is achter het clubhuis van Die Wiltgraeff in Wageningen. In de laatste weken voor
de zomeractiviteit sturen we aan de groepen die zich hebben opgegeven uitgebreide informatie over deze
locatie en de route ernaartoe.

Huishoudelijk
Het is de bedoeling dat iedere speltak zijn eigen afval weer mee naar huis neemt.
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