


De 64e editie van PKD zit er alweer aan te komen! En 
ook dit jaar gaan we er weer een spektakel van maken. 

Als je nog nooit van PKD gehoord hebt, dan moet je je 
een kamp voorstellen waar je samen met tientallen 

andere scouting groepen tijdens Pinksteren op kamp 
gaat! Een unieke ervaring die wij elk jaar in Dwingeloo 

voor jullie klaar maken. 

Zoals onze naam ook al verklapt wordt het kamp elk 
jaar op het Labelterrein in Dwingeloo gehouden. Dit 

terrein is ook groot genoeg om er met 400 deelnemers 
te kunnen staan! Verdeeld over vier verschillende 

subkampen zul je dan ook veel nieuwe scouts leren 
kennen. 

Over de voorbereiding hoef je je niet druk te maken. 
Wij regelen een ontzettend leuk programma voor jullie. 
Ook het eten wordt voor jullie geregeld, er hoeft alleen 

nog zelf  gekookt te worden. 

Aanmelden kun je met je speltak (inclusief leidng) via 
onze site op www.hetpkd.nl. Hier kun je ook meer 

informatie vinden over PKD. Als je graag up to date wilt 
blijven met alles rond PKD kun je natuurlijk ook onze 

socials volgen op Facebook en Instagram. 



Er zit een nieuw tijdperk aan te komen. De koning is op 
leeftijd en de tijd is aangebroken om een troonopvolger 
aan te wijzen. Drie dochters staan klaar om zich aan de 

koning te bewijzen. 

Tijdens Pinksteren zullen de erfgenamen hun 
kwaliteiten bewijzen. Overwinningen zullen 

bijgehouden worden op een scorebord. Deze worden 
onderscheiden onder: 

KRACHT 

VINDINGRIJKHEID 

UITSTRALING 

WIJSHEID 

GULHEID 

HELDHAFTIGHEID 

Tijdens het kamp krijgen jullie de kans om te stemmen 
op de kandidaten. Tijdens de spellen is er ook nog de 

mogelijkheid om extra stemmen te verdienen om jouw 
kandidaat te helpen. 

Als het kamp ten einde komt zal er een nieuwe koningin 
worden gekroond. Maar wie gaat dat worden? De 

dochters hebben jouw hulp nodig om hun strijd om de 
vikingstroon te winnen. 




