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Geheimen van de camping 
Uitgerust op vakantie
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DAT IS SHARELLA.

2

Kies met wie je eerst mee wilt doen. 
Werk je in de klas? Doe dan mee met 
Chen en Kim. Lees alleen de blauwe 
bladzijden. Ga je eerst op pad? 
Doe dan mee met Bas en Sharella. 
Lees alleen de groene bladzijden. 

Neem een schrift voor je antwoorden 
en tekeningen. Schrijf ook de 
codewoorden in je schrift.

Maak alle opdrachten van 
de groene of blauwe bladzijden
en vind het codewoord.

Als je klaar bent, maak 
dan een kopie van het 
onderzoeksrapport en vul 
in wat je ontdekt hebt.

DIT IS KIM.

DAT DOEN WIJ 
IN DE KLAS. DOE JE

MET ONS MEE?

WIJ VINDEN HET 
LEUK OM VAN ALLES 
OP TE ZOEKEN EN UIT 

TE PROBEREN.

Wil je ook alles 
weten over een
camping?

DAT IS CHEN.

DIT IS BAS.

DOE JE 
MET ONS MEE?

WIJ GAAN GRAAG 
OP PAD. WE GAAN 

ERGENS NAAR TOE OM 
TE KIJKEN HOE HET 
ALLEMAAL WERKT.

O _ oe je_Ca p g 05 07 007 6: 9 ag a
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Het is vakantie. Bas, Sharella, Kim en Chen gaan kamperen. Ze hebben er 
zin in. Ze gaan naar een grote camping met allerlei voorzieningen. Er is 
een campingwinkel, een speeltuin en een groot zwembad.Verder zorgt de
camping voor water en elektriciteit. Dat is handig. Maar hoe kun je daar
gebruik van maken? 

Wat voor techniek is er op 
een camping?

WAT? 
DAT ALLEMAAL? 

DAT PAST NIET MEER 
IN DE AUTO.

ZO, WE KUNNEN 
BIJNA VERTREKKEN. 

NOG EVEN DE LAATSTE
SPULLEN INPAKKEN. EN JE HEBT 

HET OOK HELEMAAL 
NIET NODIG! OP EEN

CAMPING IS OOK LICHT 
EN WATER.

JA, DIT 
MOET OOK 
NOG MEE.

O _ oe je_Ca p g 05 07 007 6: 9 ag a 3
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Wat maakt een tent stevig?
In

 d
e k

las

Wat heb je in ieder geval nodig als je gaat kamperen? Juist, een tent! 

• Een tent bestaat altijd uit twee hoofdonderdelen. Die zijn bij iedere tent
anders, maar ze zijn er wel. Welke?

De tentstokken of buizen bepalen de vorm van de tent. Doordat de buizen 
aan elkaar vastgemaakt worden, ontstaat een constructie. De constructie zorgt
ervoor dat de tent stevig en stabiel is. Over de buizen komt een tentdoek.

De tentdoek was vroeger vaak van katoen. Denk maar aan een laken. Nu zijn
tentdoeken meestal van kunststof gemaakt zoals nylon. Ook een regenjas is
van nylon.

• Hieronder staan een paar voor- en nadelen van katoen en nylon. Zet jij ze op
de juiste plaats? Neem het schema over in je schrift. Als je het moeilijk vindt,
kun je een aantal dingen zelf uitproberen met een stukje katoen en nylon. 

Beschermt tegen de zon / benauwd bij warm weer / koel bij warm
weer / zwaar materiaal / droogt zeer snel / niet zo duur / droogt niet
snel / groot pakket

• Maak nu zelf een tent in het 
klein met een stevige constructie.

• Verzamel stof en stokken 
(bijvoorbeeld satéstokjes).

• Hoe ga je de losse delen aan 
elkaar verbinden? Zorg voor 
verbindingsmateriaal.

Voordelen

– Scheurt niet snel
– Natuurlijk, ademend

materiaal
– Warm bij koud weer
–
– 

Nadelen

– Duur
– Schimmelt

gemakkelijk
– 
– 
– 

Voordelen

– Zeer klein pakket
– Licht materiaal
– 
– 
– 
– 

Nadelen

– Scheurt gemakkelijk
– Beschermt niet goed

tegen de zon
– 
– 

Katoen Nylon

JA, DAT ZIET 
ER HEEL LEUK UIT. MAAR 
HET LIJKT ME EEN BEETJE

LASTIG OPZETTEN EN AFBREKEN.
EN HOE WIL JE AL DIE PLANKEN

MEENEMEN?

DAAR WIL IK 
WEL IN SLAPEN ALS WE 

GAAN KAMPEREN.

Een tent is stevig door zijn 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Op de cam
ping

Wat maakt een tent stevig?

• Hoe zet je een tent op? Hieronder staan de verschillende stappen om 
een tent op te zetten. Zet de stappen in de juiste volgorde. 
Welk woord vormen de letters?

p. Zet de stokken of buizen op hun plek.
e. Bevestig de scheerlijnen.
k. Zoek een geschikte plek.
m. Leg het grondzeil neer.
r. Sla de haringen in de grond.
n. Ruim de tent in.
a. Leg alle materialen klaar.
e. Doe het tentdoek erover heen.

Tenten zijn er in verschillende vormen. 
Ze hebben allemaal tentstokken en 
een tentdoek. Er zijn drie hoofdvormen: een bungalowtent, een noktent en een
boogtent. De constructie zorgt ervoor dat deze tenten een eigen vorm hebben. 

• Loop een rondje 
over de camping.

• Bekijk de 
tenten goed.

• Welke verschillende 
modellen zie je?

• En welk model 
kom je het 
meeste tegen?

• Welke verschillen 
zag je nog meer?

Als je op de camping komt moet je eerst de tent opzetten. Het handigste is 
om dat met z’n tweeën te doen. De tentstokken of buizen bepalen de vorm
van de tent.

NA UITGEBREID 
ONDERZOEK IS GEBLEKEN 
DAT OP DEZE CAMPING IN
VERHOUDING VEEL BOOG-

TENTEN STAAN. 

HET IS VOOR 
EEN CAMPING BELANGRIJK 

DAT ER VEEL VERSCHILLENDE
MODELLEN STAAN. WILT U DAAR

VOORTAAN REKENING MEE
HOUDEN?

bungalowtent

noktent boogtent

Een tent is stevig door zijn 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Hoe kook je op de camping?
Thuis kook je een maaltijd op het fornuis. Het fornuis werkt op aardgas 
of op elektriciteit. Als je gaat kamperen, kun je het fornuis niet meenemen.
Toch wil je ook op de camping een lekkere maaltijd koken.

In
 d

e k
las

• Deze plaatjes laten zien hoe je kunt koken op een camping. 
Schrijf op wat je ziet.

• Waar moet je op letten als je op de camping kookt? Lees de zinnen. 
Is het goed of fout wat er staat? Schrijf het op in je schrift.
a. Hoe meer de brander in de wind staat, hoe langer het koken duurt. 
b. Zet de gasbrander op een veilige plek, zodat niemand er tegenaan loopt. 
c. Als je klaar bent met koken kun je de gasbrander nog laten branden. 

Je kunt zelf ook op een bijzondere manier koken. Probeer maar eens om
pannenkoeken te bakken boven een kaars.
• Je hebt nodig: een waxinelichtje, een aluminiumfoliebakje (bijvoorbeeld van

een slaatje) en een wasknijper.
• Maak wat pannen-

koekenbeslag.
• Doe een klein beetje in 

je aluminiumfoliebakje. 

• Hou dit met de knijper 
boven de kaars. 

• Draai het pannenkoekje 
een keer om… en dan
smullen maar!

OEPS! 
IK GELOOF DAT WE 
DE LUCIFERS ZIJN

VERGETEN.

ZO, IK GA 
EENS EVEN EEN 

LEKKERE MAALTIJD VOOR 
ONS MAKEN. HOE KRIJG IK
DIE GASBRANDER OOK 

AL WEER AAN?

2 31

Voor het koken op de camping gebruik je elektriciteit of 

_ _ _  .

Codewoord: _ _ _ 

O _ oe je_Ca p g 05 07 007 6: 9 ag a 6
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Hoe kook je op de camping? Op de cam
ping

Loop met etenstijd een rondje over de camping.
• Hoe wordt er gekookt? Schrijf op wat je ziet.

Mensen met een caravan koken bijna net zo gemakkelijk als thuis. In de 
meeste caravans zit een keuken. Er zijn ook kampeerders die koken op een
brander. Op de camping gebruiken mensen vaak kleinere pannen dan thuis.

• Wat gebruik je op de camping en wat gebruik je thuis om te koken? 
Schrijf de nummers van de tekeningen op in je schrift. Zet erachter
camping of thuis.

Als je buiten kookt, moet je letten op de windrichting. Hoe meer wind, hoe langer
het duurt voordat het eten klaar is. 

• Zoek een geschikte kook-
plek op de camping. 
Denk daarbij aan de 
veiligheid en aan de wind.

• Maak je vingertop nat en
houd je vinger in de lucht.
Zo voel je waar de wind
vandaan komt.

• Lukt het niet om een
plekje uit de wind te
vinden? Maak dan een
windscherm. Gebruik
daarvoor twee stokken 
en een doek.

Als je kampeert, gebruik je andere spullen dan thuis. Je slaapt op een 
luchtbed of een matje. En je leest een boek bij kaarslicht of met een zaklamp.
Hoe gaat dat met koken? Het fornuis van thuis heb je niet meegenomen.

1 2 3 4

HET GAAT 
ER NIET OM WÁT 

ER GEKOOKT WORDT, 
MAAR HOE!

MMM, 
DAT RUIKT LEKKER ZEG.

VOLGENS MIJ ETEN DIE MENSEN
SPAGHETTI.

Voor het koken op de camping gebruik je elektriciteit of 

_ _ _  .

Codewoord: _ _ _ 

O _ oe je_Ca p g 05 07 007 6: 9 ag a 7



Hoe kom je aan elektriciteit op 
de camping?

In
 d

e k
las

8

• Waar komt elektriciteit vandaan? 
• Loop door de school en ga op zoek naar de meterkast. 

Wat is daar te zien? Vraag of iemand op 
school je er meer over kan vertellen.

• Zie je de meterstand?

De school krijgt elektriciteit van 
een energieleverancier. Deze zorgt
dat de elektriciteit via elektriciteits-
draden bij de school terechtkomt.
De meter in de meterkast houdt bij
hoeveel elektriciteit de school
gebruikt. De school betaalt de
leverancier daarvoor. 

Hoe zou dat op een camping gaan?
Eigenlijk hetzelfde als op school. 
De elektriciteit die de campingbaas
ontvangt, geeft hij weer via verdeel-
kasten door aan de campinggasten. 

• Hoe komt de elektriciteit bij de campinggasten? 
Zet de verschillende onderdelen in de juiste volgorde. 
Doe dat met pijltjes.

Elektriciteitsdraden / caravan / energieleverancier /
verlengsnoer / camping / verdeelkasten

Het opwekken van elektriciteit gebeurt niet altijd op een
milieuvriendelijke manier. Er wordt wel gezocht naar
schonere manieren. 

• Zoek op internet welke schonere manieren er
bestaan om elektriciteit op te wekken. Zoek bijvoorbeeld 
op ‘groene stroom’. Schrijf drie manieren op.

• Is groene stroom anders dan gewone stroom, denk je?

EH... HET WAS DE 
BEDOELING DAT WE IN DE

METERKAST ZOUDEN KIJKEN. 
JIJ ZOU TOCH DE ZAKLANTAARN
MEENEMEN OM DE METER-

KAST TE ZIEN?

OH SORRY, 
DIE LIGT NOG 
ERGENS IN 
DE KLAS.

Via 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ komt de elektriciteit bij de caravan of tent.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

O _ oe je_Ca p g 05 07 007 6: 9 ag a 8



Hoe kom je aan elektriciteit op 
de camping?

Op de cam
ping

9

• Bekijk verschillende caravans. Hoe komen ze aan elektriciteit? 
Zie je een snoer? Volg het snoer. Waar gaat het heen?

• Vraag aan de campingbaas of aan je ouders hoe het precies werkt. 

De elektriciteit die de campingbaas van zijn energieleverancier ontvangt, 
geeft hij weer door aan de campinggasten. Dat gebeurt via verdeelkasten 
en elektriciteitsdraden onder de grond. De mensen met een caravan of 
tent stoppen de stekker in het stopcontact. Soms hebben ze een heel lang 
verlengsnoer nodig. Een verlengsnoer is ook een elektriciteitsdraad. 

• Hoeveel verdeelkasten staan er op de camping?

• Houd een interview met iemand die elektriciteit van de camping gebruikt.
• Stel de volgende vragen:

• Waarvoor gebruikt u de elektriciteit?
• Wordt er gemeten hoeveel elektriciteit u gebruikt?
• Hoe wordt de elektriciteit betaald?
• Gaat het altijd goed met de elektriciteit of zijn er wel eens problemen?

• Heb je zelf nog vragen? Stel die ook.

In sommige landen zijn
er stopcontacten waar 
Nederlandse stekkers
niet in passen. 
• Hoe is dat bij jou op

de camping? 
• Wat is een oplossing

om de stekker wel
passend te krijgen?

EH… EEN 
ANDERE KEER GRAAG, IK 

MOET NU ECHT HEEL NODIG…
EH… ER VANDOOR.GOEDENDAG MENEER,

MOGEN WE U EEN PAAR
VRAGEN STELLEN?

WE WILLEN 
GRAAG WETEN 

OF U…

Via 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ komt de elektriciteit bij de caravan of tent.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

O _ oe je_Ca p g 05 07 007 6: 9 ag a 9
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Hoe kun je ’s avonds je tent vinden?
Stel, je hebt lekker gegeten bij de tent. Daarna ga je nog een ijsje halen bij de
campingwinkel. Ondertussen is het behoorlijk donker geworden. Hoe vind je
de weg terug naar je tent? Gelukkig is er op de camping verlichting.

• Welke plaatsen worden ’s avonds en ’s nachts op een camping verlicht?
Schrijf ze op.

Het zwembad / de toiletten / de campingwinkel / de speeltuin / 
de afwasplaats / de paden / alle campingplaatsen / de ingang / 
de receptie / de parkeerplaats / de douches / de wasmachineruimte.

Op plekken die ’s avonds gebruikt worden is meestal verlichting. Dat is voor
de veiligheid en voor de sfeer. Deze verlichting lijkt op buitenverlichting op
straat.

Soms zijn plekken niet verlicht, maar wil je er wel licht hebben. 
Hiervoor kun je ‘draagbaar’ licht gebruiken. 
• Schrijf vier verschillende soorten ‘draagbaar’ licht op in je schrift. 
• Schrijf er achter hoe de lamp aan zijn energie komt. 

10

MMM… 
EEN KAARS ALS 

‘DRAAGBAAR’ LICHT IS 
MISSCHIEN TOCH NIET 

ZO HANDIG.

ZAL IK EVEN 
BIJSCHIJNEN MET M’N
ZAKLAMP, ALS JIJ DE

KAARS OPNIEUW
AANSTEEKT?

In de avond zorgt 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  op de camping voor sfeer en veiligheid.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Hoe kun je ’s avonds je tent vinden? Op de cam
ping

• Onderzoek welke ruimtes of plaatsen worden verlicht. Schrijf ze op.
• Kun je ook ontdekken hoe laat de verlichting weer uit gaat?
• Vraag aan iemand van de camping hoe de verlichting aan en uit gaat. 

De camping verlicht de plekken die ’s avonds ook gebruikt worden. Denk aan
de paden, de ingang en de toiletten. Het lijkt op de buitenverlichting op straat.

• Bekijk als het donker is, hoe de camping verlicht is. Kijk ook bij
verschillende tenten en caravans.

• Let op de vorm van de lamp en de kleur van het licht.
• Teken de verschillende lampen.
• Weet je wat voor soort lamp het is? Zet het erbij.

De campinggasten zorgen zelf voor de verlichting bij hun tent of caravan.
Bijvoorbeeld met gas-, benzine- en petroleumlampen of lampen op batterijen. 

• Voor welke verlichting zorgt de campingbaas en voor welke de campinggast?
Schrijf het nummer op in je schrift en zet erachter wie ervoor zorgt. 

• Voor dit experiment moet
je met z’n tweeën zijn.
Verder heb je een zaklamp
en een tent nodig.

• Eén van jullie gaat de tent
in met de zaklamp.

• De ander kijkt wat hij aan
de buitenkant van de tent
ziet als er binnen in de
tent met de zaklamp
wordt geschenen. 

BETRAPT! JIJ ZOU 
DE TENT OPRUIMEN. MAAR 
JE ZIT LEKKER EEN BOEKJE 

TE LEZEN.

1 2 3 4

HÉ, HOE 
WEET JIJ DAT 
NOU WEER?

In de avond zorgt 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  op de camping voor sfeer en veiligheid.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Waar komt het water vandaan en 
waar gaat het heen?

In
 d

e k
las

• Maak een plattegrond van de school op een groot vel papier.
• In welke ruimtes is water nodig? Teken daar een kraantje.
• Is daar alleen koud water of ook warm water? 

Zet bij de kraantjes een blauwe of een blauwe én rode stip.
• Kijk waar het water vandaan komt en waar het gebruikte water naartoe gaat.

Op school is er een plaats waar het water binnenkomt en weer weggaat. 
Het water gaat door waterleidingen onder de grond naar de verschillende
ruimtes, zoals de keuken en het toilet. Er zijn leidingen voor warm, koud en
gebruikt water. Al die leidingen bij elkaar noem je een waterleidingnetwerk.

• Hoe gaat dat op de camping? Op welke plaatsen is water nodig? 
Schrijf de juiste woorden op en leg uit waarom daar water nodig is. 

Speeltuin / toiletten / tennisbaan / afwasruimtes / douches / 
campingwinkel / receptie / ingang / wasmachineruimtes / zwembad /
tentplaatsen

Bij de tenten zelf is vaak geen water. De campinggasten halen 
hun water ergens op de camping en nemen het mee naar hun 
eigen plek. 
• Wat gebruiken ze hier 

vaak voor? 

• Verzin zelf een goede manier
om water te vervoeren van 
de kraan naar je eigen
campingplek. 
Je hebt hiervoor:
• een meter tuinslang
• een bol wol
• ijzerdraad
• vier ballonnen
• ijsblokjesbakje

Een 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  verzorgt de toevoer en afvoer van water

op de camping. Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

KOM NOU! 
WE WETEN TOCH AL 

DAT DOOR EEN TOILET 
ALLEEN KOUD WATER 

STROOMT.

SORRY, 
MAAR IK MOET 
ECHT EVEN….

O _ oe je_Ca p g 05 07 007 6: 9 ag a
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• Maak een wandeling over de camping en ga op zoek naar water. 
Denk aan de wasruimtes, het zwembad, de wasmachines en de losse
kraantjes bij de kampeervelden.

• Maak een plattegrond van (een deel van) de camping. 
Teken een klein kraantje op de plaatsen waar water is.

• Is daar alleen koud water of ook warm water? 
Zet bij de kraantjes een blauwe of een blauwe én rode stip.

• Waar komt het water vandaan? En waar gaat het gebruikte water naar toe?
Kun je het niet vinden? Vraag dan om hulp. 

• Het water gaat door waterleidingen naar de verschillende ruimtes. 
Teken de buizen voor koud (blauw), warm (rood) en het gebruikte 
water (bruin). 

Er zijn leidingen voor koud
water en voor warm water.
Het gebruikte water wordt
door een aparte water-
leiding afgevoerd. 
Al die leidingen bij elkaar
noem je een waterleiding-
netwerk. Bij de tenten 
zelf is geen water. 

• Wat doen de
campinggasten 
als ze water nodig
hebben op hun
campingplaats?

• Kijk of vraag bij 
tien tenten en bij
vijf caravans. 

Waar komt het water vandaan en 
waar gaat het heen?

Op de cam
ping

SCHIET NOU 
EENS OP! ER ZIJN 

NOG MEER MENSEN DIE
WILLEN DOUCHEN. STRAKS 

IS AL HET WARME 
WATER OP.

LA LA...
HET IS VAKANTIE…

LA DIE DA

Een 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  verzorgt de toevoer en afvoer van water

op de camping. Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

O _ oe je_Ca p g 05 07 007 6: 9 ag a 3



Wat weet je nu over een camping
en de techniek op een camping?

14

Beantwoord eerst de volgende vragen.
• In welk land zou je het liefste willen kamperen?
• Hoe groot gaat je campingplek worden?
• Met wat voor tent of caravan ga je er kamperen?
• Welke constructie heeft de tent of caravan en van welk materiaal 

is het gemaakt?
• Hoe en waar ga je het liefst koken?
• Waar haal je je water vandaan?
• Waar haal je de elektriciteit vandaan?
• Hoe wordt jouw campingplek verlicht?

Nu je zoveel weet over de camping is het tijd om je eigen ideale
campingplek te ontwerpen. Hoe ziet jouw campingplek er dan uit? 
Denk hierbij goed aan wat je hebt onderzocht en ontdekt in dit boekje.

MISSCHIEN 
PAST HET WEL IN 

MIJN TENT.

KAN ER OOK 
EEN BUBBELBAD 
OP MIJN PLEKJE

KOMEN?
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• Maak een ontwerp van je eigen ideale campingplek. Zet er met pijlen en
woorden bij wat alles voorstelt. 

Je kunt natuurlijk ook je eigen campingplek in het klein namaken. Dit noem je
een maquette. Alles wat er op je campingplek te vinden is: je tent, een boom,
het kraantje etc. maak je dan in het klein na. Dan kun je anderen goed laten
zien hoe jij zou kamperen. 

• Stel dat je gaat kamperen, welke spullen neem je dan mee?
• Maak een paklijst van alle spullen. 
• Zet er een kruisje achter als het iets met techniek 

te maken heeft.

En nu zelf
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Onderzoek de camping en 
de voorzieningen
Kim, Chen, Bas en Sharella zijn campingtechnici. Zij weten precies hoe de
techniek op de camping in elkaar zit. Ben jij ook een campingtechnicus? 
Kijk wat Kim, Chen, Bas en Sharella doen, en doe hetzelfde.

• Bekijk constructies van tenten om je heen. 
• Welke soorten constructies kom je tegen? 

JA, WANT DE 
STOKKEN ZORGEN 

VOOR DE STEVIGHEID
VAN DE TENT.

Gas en elektriciteit KOM, WE GAAN 
EVEN VRAGEN OF WE OOK
STROOM BIJ DE TENT

KUNNEN KRIJGEN.

• Onderzoek welke campingplekken stroom hebben. 
• Onderzoek hoeveel verdeelkasten er zijn.
• Ga na hoe de elektriciteitskabels lopen. 
• Hoe koken de campinggasten?

Tent

JA, DAN 
KUNNEN WE 

LEKKER GAAN 
BARBECUEN.

NU 
MOETEN WE
EVEN GOED
OPLETTEN.

EVEN KIJKEN 
WAAR WE HET BESTE

KUNNEN KOKEN.

HIER 
ZITTEN WE UIT

DE WIND.

DIT IS 
EEN MOOIE 

PLEK.

JA, 
LEKKER IN DE 

SCHADUW.

EN 
DICHT BIJ DE
TOILETTEN!

KOM, LATEN 
WE DE TENT 
OPZETTEN.
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OF WE 
HALEN HIER WAT

WATER? O NEE, DAT
IS KOUD WATER.

Licht en water
KOM, WE 

GAAN AFWASSEN BIJ 
DE WASRUIMTES.

MOOI! IK LEG 
DE ZAKLAMPEN 

HIER VOOR DE TENT. 
ALS WE VANNACHT NAAR
DE WC MOETEN, KUNNEN 
WE ZE GEMAKKELIJK

PAKKEN.

WE KUNNEN 
GEWOON VERDER GAAN
MET HET SPELLETJE 
NU HET DONKER 

WORDT.

• Welke plaatsen zijn verlicht op de camping?
• Hoe verlichten de campinggasten hun eigen plek?
• Waar zijn kraantjes op de camping?
• Hoe krijgen campinggasten water bij hun eigen plek?
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Wist je dit al?
De oudste camping van Nederland vind je in Vierhouten. Camping ‘Saxenheim’
werd rond 1920 opgericht.

Er zijn ontzettend veel soorten tenten. Sinds enkele jaren bestaat er ook een
opblaasbare tent. In plaats van stokken zijn er slangen, die je moet opblazen.
De keuze voor een tent heeft te maken met het soort vakantie en de wensen
van een kampeerder. Als je met je gezin op één camping blijft en met de auto
reist, heb je een andere tent nodig dan iemand die op expeditie gaat in een
gebied met extreme weersomstandigheden.

In Nederland mag je alleen kamperen op campings. Wildkamperen 
is verboden. Er bestaan wel enkele kampeerterreinen met heel weinig
voorzieningen. Er is bijvoorbeeld alleen een toilet en koud water.

Er zijn nu niet veel geheimen meer over de camping. 
Wil je meer weten?

Kijk op de volgende internetsites: http://nl.wikipedia.org/wiki/Tent

ZO, WE KUNNEN
VERTREKKEN. IK HEB 
EEN LEKKERE GROTE 
TENT MEEGENOMEN. IK HEB EEN 

KLEIN BOOGTENTJE 
IN MIJN RUGZAK. JE 
KUNT WEL BIJ MIJ 

SLAPEN.

ZO’N GROTE 
TENT KUNNEN WE NU 
NIET MEENEMEN. DAT 
HOUD JE NOG GEEN
KILOMETER VOL.

WE GAAN 
LOPEND, NIET MET

DE AUTO.
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Onderzoeksrapport:
Uitgerust op vakantie
Maak een kopie van het onderzoeksrapport en vul hierop in wat je ontdekt
hebt op de camping. Er is één voorbeeld ingevuld, zodat je kunt zien hoe
je het rapport in zou kunnen vullen.

Plaats
tent Constructie Koken Elektriciteit Verlichting Water

Wat valt je op aan wat je hebt ingevuld in de verschillende kolommen?

Tent op 
plekje 312

Boog Gasstel Nee Gaslamp bij
de tent
Kaarsje buiten
Lantaarnpaal 
bij pad

Jerrycan 
Kraantje twee
plaatsen verder
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