
 

OperatiOn “rubber Ducky”         

 
Oftewel, operatie badeendje… Dit klinkt wat minder spectaculair dus vandaar de Engelse benaming. 

Want, deze oefening is alles behalve saai!  

 

Op vrijdagavond 1 april zal de Patrouille zich verplaatsen richting een geheime locatie. Hier worden 

we gedropt in vijandelijk gebied en moeten we met bepakking ongezien bij het “boarding point” 

aankomen. 

De rest van het programma is strikt geheim en zal tijdens de avondbriefing  op locatie bekend 

gemaakt worden. 

 

Het programma is voor iedereen geschikt en er zit dan ook geen leeftijdsgrens aan deze oefening. 

 

 
*TIP* 

Op het water is het koud… Kleed je warm aan! 

Een regenpak is ideaal en houdt water + wind tegen.  

Stop deze dus niet onderin je rugzak, maar op een plek waar je snel bij kan. 

 
Algemene informatie:  
 

• Organisatie, Ruben en Gert-Jan  

• Bij vragen en/of nood tijdens de oefening bellen met Gert-Jan 06-51426037  

• Vertrek vrijdagavond 01 april om 19:30 uur  

• Terugkomst zaterdagmiddag 02 april om ca 17:00 uur  

• Kosten: geen  

• Klik hier om aan te melden 

 

Telefoons laten we tijdens de oefening thuis. De leiders hebben wél een telefoon voor het geval dat 
er iets aan de hand is. 
 

 

 

 

 
 

 
  

https://forms.gle/2YgwdVgRuW5QgRs29


Wat neem ik mee aan voeding? 
 
 
Vrijdagavond: 
 
Vrijdagavond is er geen gelegenheid om uitgebreid te koken. Het is dus verstandig om een snelle hap 
mee te nemen. Denk hierbij aan een mueslireep of iets anders voedzaams. 
 
Zaterdagochtendontbijt: 
 
Om wat warms binnen te krijgen kan er in de ochtend een broodje knakworst worden klaargemaakt. 
Ook kan er water gekookt worden voor koffie of thee. 
Dit kun je ook gezamenlijk doen, overleg dit met je groepsleider. 
 
Zaterdagmiddag een lunch: 
 
In de middag bakken we vaak hamburgers of frikandellen. Deze kun je op een broodje doen en 
daarmee heb je een prima lunch. Noodles of Cup a Soup is ook een goede optie. 
 
Snack voor tussendoor 
 
Om tijdens of tussendoor wat lekkers te eten wordt er vaak wat snoep meegenomen. Neem ook niet 
overdreven veel mee, tenzij je graag wilt trakteren.  
 
Wat heb ik naast voeding nodig? 
Naast het eten moeten ook de andere gebruikelijke spullen mee. 
 

 
 
Zorg dat je ZELF je rugzak inpakt zodat je weet waar alles te vinden is. 
Zie afbeelding hoe het gewicht het comfortabelst verdeeld kan worden. 



 
Stop onderstaand in je tas en verpak dit waterdicht zodat dit niet nat kan worden! 
 
•  Slaapzak  

•  Slaapmatje  

•  Aansteker en/of lucifers 

•  Kookspullen (gasbrander, één pan, bestek, mokje en evt. een plastic bord)  

•  Toiletpapier  

•  Tandenborstel  

•  Vuilniszak voor afval  

•  Water 2 Liter (exclusief water voor het koken)  

•  Zaklamp (hoofdlamp is ideaal) 

•  Klein bosje touw (om je zeil vast te zetten)  

•  Zakmes (indien je de eis veiligheidsvoorschriften mes hebt gehaald) 

•  Muts (lekker warm tijdens de nacht)  

•  Set reserve kleding   
 
 

Voor vragen over je tas of spullen kun je terecht bij je groepsleider. Komen jullie er samen niet uit, 

dan kun je terecht bij Gert-Jan of Ruben. 

 

 

Alvast veel plezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ruben en Gert-Jan 

STAF Bospatrouille 

 

 


