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INHOUD
Yes! Je hebt zojuist het vierde Scouting 
Magazine van dit jaar opengeslagen. Dit 

magazine staat vol met ideeën voor 
spellen en activiteiten die je samen met je 
Scoutingvrienden kunt doen en/of maken. 

Gezellig en warm binnen, of natuurlijk 
lekker buiten op een zonnige winterdag. 

Veel leesplezier! 
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Bloeddrinkers Meiden kom op!DromenLegpuzzel maken
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Zie je jouw mooiste foto al op deze pagina’s staan? Mooi! We zijn op zoek 
naar gave Scoutingfoto’s van bevers op avontuur! Bij Scouting beleef jij elke 

week weer de mooiste avonturen. Daar zijn vast ook mooie foto’s van en 
die laten we graag aan andere bevers zien op deze pagina’s. De beste foto’s 
hiervoor zijn liggende foto’s in een hoge resolutie. Je ouders willen je vast 
wel helpen om er een op te zoeken! Heb je er een gevonden? Dan kun je de 
foto mailen naar beverpost@scouting.nl. Misschien nemen we wel contact 
met je op voor een klein interview als we je foto willen gebruiken! Sta je 

met meerdere mensen op de foto? Vraag dan ook aan de anderen of ze het 
goed vinden dat je de foto met ons deelt. 

BEVERPOST
5 tot 7 jaar

F O T O G R A F I E :  M A R C O  N I J L A N D 

6 Van dichtbij op een rij  
7 De 3 meest voorkomende

8 Voorleesverhaal 
9 Strip & Uitvinding 
10 Voor jou uitgelezen 

 11 Knutseltip
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VAN DICHTBIJ OP EEN RIJ: 

1 2 3

4 5 6

Antwoorden: 1. Legpuzzel, 2. Tandwiel-fietsketting, 3. Handen schudden, 4. Touwtrekken, 5. Klimmen, 
6. Pandabeer, 7. Hamer en spijker, 8. Politiepet, 9. Volleyballen
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bloeddrinkers in Nederland
Krabben en kriebelen op je armen en benen, kun je het maar niet laten? Bas 
Bos weet wel hoe dat komt. Een klein insect neemt slokjes van jouw bloed...

De 3 meest voorkomende

Mug
Zzzz! Lig je net lekker te slapen, maakt een mug je wakker. Het is een vrouwtje. Met haar vleugels ‘praat’ 
ze tegen haar mannetje. Alleen vrouwtjes zoemen. En alleen vrouwtjes bijten. Jouw bloed is goed voor 
haar eitjes. Ze legt er honderden na een bloedmaaltijd. Altijd in water of vochtige grond. Uit haar eitjes 
komen larven. Ze eten algen en kleine diertjes. Na een paar dagen tot weken poppen de larven. Weer 
een paar dagen later worden ze volwassen. De kindjes van de mug die jouw bloed dronk, gaan jou nu 
zelf lastigvallen! Kun jij ook niet stoppen met krabben aan een muggenbult? Logisch, het jeukt zo! Als 

een mug je bijt spuugt ze iets in jouw wondje. Je lichaam wil van dat gif 
af. Krabben maakt het alleen maar erger! Er zijn zalfjes die de jeuk 
verminderen. Beter is ervoor te zorgen dat de mug je helemaal 

niet kan bijten. Muggen hebben een hekel aan citroengeur en slaap 
onder een klamboe. In de tropen verspreiden muggen 

dodelijke ziekten als malaria. Hier 
gelukkig niet! 

Hoofdluis
Je hebt ze vast weleens op bezoek gehad, die piepkleine beestjes die op je hoofd willen wonen. Even knuffelen met iemand 
of samen op een schermpje kijken en hop, ze klimmen zo jouw haren in. Hun pootjes zijn zo gemaakt dat ze zich er prima 
aan vast kunnen houden. Als ze eenmaal op jouw bolletje zitten drinken ze wel vijf keer per dag van jouw bloed. Dat is hun 
enige voedsel. Vrouwtjesluizen leggen eitjes, die we neten noemen. Ze plakken op je haar, dicht bij je schedel. Lekker warm 
vinden luizen dat. De larfjes komen na 7-10 dagen uit het eitje en heten nu nimf. Nimfen groeien een paar keer uit hun 
velletje, tot ze na een dag of tien volwassen zijn en zelf kindjes gaan maken. Na ongeveer 50 dagen gaat een luis dood.  
Of wil je eerder van ze af? Want luizen op je hoofd betekent jeuk. Je moet ze maar         direct bestrijden. Met een smeersel 
op je hoofd en vooral: veel kammen! 

Teek
De kleine vrouwtjesteek kan wel tien keer haar gewicht in bloed opzuigen! Ze heeft het nodig voor haar eitjes, net als 
de mug. De teek is trouwens geen insect, maar een spinachtige. Want hij heeft acht pootjes en niet zes. Een teek kan 

heel lang zonder voedsel. Hij zit rustig te wachten, in bomen en struiken, tot er iemand langskomt om lekker van te 
drinken. Dan bijt hij zich vast in de huid van zijn ‘gastheer’. Daar merk je niks van. Maar het kan 

wel gevaarlijk zijn. Teken brengen ziekten over, zoals de ziekte van Lyme. Een teek blijft een 
paar dagen op zijn gastheer vastzitten. Je moet hem direct verwijderen als je hem ziet. Daar 

zijn speciale tangen voor. Heb je in de natuur gespeeld? Kijk dan goed of je een teek hebt. 
Maar draag ook altijd een lange broek en lange mouwen als je de natuur in gaat. En doe je 

broekspijpen in je sokken.



De verrassing
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V O O R L E E S V E R H A A L
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bodem van de blikjes een gaatje en span het touw tussen de 
blikjes. Ga nu zover uit elkaar staan dat het touw gespannen 
is. De een praat in het blikje, de ander luistert. En? Werkt het?

Tring, tring
Misschien hebben je opa en oma nog wel een echte 
ouderwetse telefoon. Deze stond vaak op een tafeltje in de 
woonkamer of hing in de gang. Als je gebeld werd, hoorde je 
een hard gerinkel (tring, tring!). Wilde je zelf oma bellen, dan 
draaide je met de ronde kiesschijf het telefoonnummer van 
oma. Koos je per ongeluk een verkeerd getal, dan kreeg je 
niet je oma, maar een vreemde stem aan de lijn! 

STRIP      F LO S  V I N G E R H O E T S

Een leven zonder telefoon kunnen we ons nu niet meer 
voorstellen. Tegenwoordig heeft iedereen een telefoon: 
een mobieltje of een vaste huistelefoon. En soms allebei. 
Heel heel lang geleden bestond er geen telefoon. Maar 
hoe liet je oma dan weten dat je kwam logeren? 

Brieven schrijven
Toen er nog geen telefoon bestond, schreven mensen 
elkaar brieven. Het kon soms weken duren voor een brief 
aankwam. Ongelooflijk hè! Nu is de post er binnen een dag. 
Of je stuurt een mailtje, dat is nog sneller! 

Geluidstrillingen
In 1876 - bijna 150 jaar geleden - bedacht Alexander Graham 
Bell de eerste telefoon. Hij ontdekte dat gesproken 
woorden via koperen stroomdraden omgezet konden 
worden in geluid. 

Blikjestelefoon
Pfff, wat ingewikkeld. Weet je, maak je eigen blikjestelefoon, 
dan begrijp je beter hoe het werkt. Wat heb je nodig: twee 
blikjes, 10 meter touw en een vriend(innet)je. Maak in de 

DE UITVINDING VAN DE TELEFOON

Steven Stroom heeft een verrassing voor mij. Hij heeft samen met de andere bewoners van 
het dorp een speurtocht voor mij gemaakt! Of ik snel mijn jas en schoenen aan wil trekken 
zodat ik kan helpen de schat, die ergens in het bos verstopt ligt, te vinden. Natuurlijk wil ik 
dat! 
Niet veel later komen we aan bij het schip van Steven en Sterre. “Hoi Stuiter” zegt Sterre. 
“Wat leuk dat je zin hebt om op avontuur te gaan! We sturen je natuurlijk niet alleen het bos 
in, ik ga gezellig met je mee. Ik ben tenslotte gek op avonturen beleven!”. 
Steven vertelt dat alle bewoners uit Hotsjitonia hebben meegeholpen aan de verrassings-
speurtocht. Fleur en Keet Kleur hebben de bordjes en aanwijzingen van de route gemaakt, 
Bas Bos en Rebbel hebben de route door het bos uitgezocht, Professor Plof heeft een paar 
opdrachten in de speurtocht gemaakt en Stanley heeft een paar gekke dingen in de route 
verwerkt. Rozemarijn heeft ook meegeholpen, maar wat die gemaakt heeft, is nog even een 
geheimpje. 

Sterre en ik gaan op pad. We vinden allerlei aanwijzingen, zoals stukjes stof die aan bomen 
geknoopt zitten, mooie versierde pijlen en af en toe zelfs een hint die geschreven is in 
geheimschrift. Stanley heeft een mooie brug gemaakt waarmee we een riviertje moeten 
oversteken. We kletsen gezellig terwijl we op avontuur zijn. Als we bijna aan het einde 
van de speurtocht zijn, zegt Sterre “ga maar goed zoeken naar de allerlaatste hint van de 
speurtocht, dan kom je er wel achter waar de schat verstopt ligt!”. 
Ik speur de bosrand af, op zoek naar… ja, naar wat eigenlijk? “Kijk maar goed op de grond 
Stuiter, je ziet vanzelf iets dat daar niet hoort..” zegt Sterre. 

En inderdaad, in mijn ooghoek zie ik een kistje op de grond 
staan. Ik maak het open en zie…. Een schort en een 
ovenwant? Er zit ook een briefje in het kistje. Sterre leest 
voor: “De schat kun je vinden in de keuken waar deze 
spullen thuishoren..”. Ik moet even nadenken, maar dan herken 
ik de schort. “We moeten naar Rozemarijn!’ roep ik opgewekt. 
Samen rennen we naar het huis van Rozemarijn en als ik de deur 
open doe en de keuken binnenstap, zie ik dat er midden op de 
tafel een heerlijke versgebakken chocoladetaart staat. In de 
woonkamer zitten Steven, Professor Plof, Rozemarijn, 
Fleur en Keet, Stanley en Noa al op me te wachten. 
“Goed gedaan Stuiter!” roepen ze in koor. “Je hebt 
de schat gevonden!”. Jammie, dat wordt smullen! 
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Weet jij nog waar het andere kaartje lag? Samenwerken en samenspelen, dat kan 

met dit zelfgemaakte memoryspel. Met elkaar en met Keet Kleur maken jullie er 

iets heel moois van. 

Wat heb je nodig?
• 3 vellen stevig papier in A4 formaat
• Eventueel karton om de kaartjes mee te  
 verstevigen
• Een liniaal
• Een potlood
• Een schaar
• Kleurpotloden en/of viltstiften

Zo maak je het 

Stap 1. Teken op het papier de afmetingen 
voor de kaartjes: 5 x 5 cm. Uit 1 vel haal je dan 
20 kaartjes. (60 kaarten, dus 30 paren, is een 
mooi aantal om mee te spelen.) Hier kun je 
best wat hulp bij gebruiken! 
Stap 2. Knip de kaartjes netjes uit het papier.
Stap 3. Maak een mooie tekening op ieder 
kaartje. Let op: iedere tekening moet je dus 2 
keer maken! Let er goed op dat je paren niet al 
te veel op elkaar lijken. Extra leuk: Maak elkaars 
tekening na. Alle kaartjes moeten aan de 
andere kant precies hetzelfde zijn. 
Stap 4. Als alle kaartjes een mooie tekening 
hebben gekregen kun je het spel gaan spelen. 

Zo speel je het
Leg alle kaartjes met het plaatje naar onder. 
Dat kan in een groot vierkant, maar ook 
rommelig door elkaar. Iedere speler mag nu om 
de beurt twee kaartjes omdraaien. Alle spelers 
moeten de kaartjes kunnen zien. Als een speler 
twee dezelfde plaatjes heeft gevonden, mag hij 
het paar houden en nog een keer twee kaartjes 
omdraaien. Degene die de meeste paren heeft, 
heeft gewonnen.  

Het Dikke Vrienden Boek- 
Uitgeverij Ploegsma  – A 19,99

André het Astronautje - André Kuipers
Fontaine Uitgevers – A 14,99

VLIEGEN NAAR DE MAAN
Aan alle astronauten in de dop en 

aan zijn neefje Max en nichtje Mia vertelt 
André het astronautje wat je allemaal 
moet kunnen om een goede astronaut te 
worden. Zo moet je veel sporten om fit te 
blijven, vaak rondjes maken in de acht-
baan en zweefmolen om je gewichtsloos-
heid te oefenen en het is belangrijk om 
alle planeten uit je hoofd te kennen 
(anders beland je per ongeluk op Pluto in 
plaats van op Mars!). Maar het allerbe-
langrijkste is dat je het gewoon dolgraag 
wilt worden. En dat geldt natuurlijk voor 
alles in je leven! 

SINTERKLAAS EN DE 
VLUCHT DOOR DE LUCHT 

In heel het land is er maar één kind dat 
nooit haar schoentje zet: Floor. Waarom 
zou ze ook? Als Floor iets wil hebben, dan 
vraagt ze het gewoon aan haar steenrijke 
vader, Leon. En die geeft haar alles wat ze 
maar hebben wil. Tot Floor op een dag 
om een zwembad vol chocolademunten 
vraagt. Er is geen bakker die aan deze 
vraag kan voldoen, en dus is er maar één 
iemand die nog kan 
helpen: Sinterklaas. Maar 
Sinterklaas weigert, een 
miljoen munten, dat is 
echt veel te veel. Dit 
drijft Leon tot woede, 
want niemand zegt nee 
tegen hem, of tegen zijn 
dochter, en dus ontvoert hij de Sint en 
sluit hem op in de kelder onder zijn huis. 
Hij eist een miljoen munten losgeld van 
de Pieten en als ze weer nee verkopen 
zien ze de Sint niet meer terug… Zal het 
de Pieten lukken om in korte tijd zoveel 
munten te maken? Of kunnen ze de 
ontvoerder slimmer af zijn en Sinterklaas 
op tijd bevrijden, zodat pakjesavond toch 
door kan gaan? 

MATTIES VOOR ALTIJD
Vriendjes en vriendinnetjes: je kunt 

er niet genoeg van hebben. Want samen is 
toch vaak leuker dan met z’n twee. Je kunt 
natuurlijk ook vriendjes zijn met een (huis)
dier of met je opa of oma. 
In Het Dikke Vrienden 
Boek staan meer dan 
dertig vrolijke korte ver- 
halen van bekende 
schrijvers met heel veel 
plaatjes in kleur. Over 
vriendjes zijn sinds de zandbak, over Spek 
en Sproet, over nieuwe vrienden maken op 
school en na een verhuizing, over Pipi 
Langkous, over ruzie en weer goedmaken 
en over Mees Kees en Tobias. Ruim 200 
bladzijden vol verhalen. Een vet dik boek 
waaruit je ouders of opa en oma je dus 
urenlang kunnen voorlezen!

knutseltip
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Maak een memoryspel

Wat zou jij doen als je  ontdekte dat Sinterklaas in je kelder 
zit? Vertel het ons via beverpost@scouting.nl en maak kans 

op twee bioscoopkaartjes voor deze film! 

We mogen 5x dit fantastische boek 
weggeven. Wil jij ook astronaut 
worden? Stuur een mailtje naar 
beverpost@scouting.nl, 
vertel ons daarin wat 
jou het leukst lijkt  
aan Astronaut zijn  
en wie weet is één 
van die boeken  
straks voor jou! 

VOOR JOU
UITGELEZEN
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7 tot 11 jaar

SCOUTY
Word jij ook altijd blij van de mooie foto’s op deze pagina? Daar kan 
ook jouw foto staan! We zijn namelijk op zoek naar mooie Scouting-
foto’s van welpen die we hier een mooi plekje kunnen geven. Je hebt 
vast wel foto’s van jouw Scoutingavonturen. De beste foto’s hiervoor 
zijn liggende foto’s in een hoge resolutie. Je ouders willen je vast wel 
helpen met zoeken. Heb je er een gevonden? Dan kun je de foto mai-
len naar scouty@scouting.nl. Als we je foto willen gebruiken, nemen 
we misschien nog wel contact met je op voor een klein interview. Sta 
je met meerdere mensen op de foto? Vraag dan ook aan de anderen 

of ze het goed vinden dat je de foto met ons deelt. 

F O T O G R A F I E :  R O B B E R T  V A N  D E R  G A A G

14 Voor jou getest 
15 Dit kan ik beter dan m'n ouders 

16 Alles over de tamboerijn
17 Hoe wordt het gemaakt? 

18 Strip
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Palmen op de Noordpool – Marc ter Horst 
Uitgeverij Gottmer – A 22,90 

Op zoek naar de Vindeleer – Rob Geukens 
 Uitgeverij Clavis - A 14,95 

Raaf en Papegaai Expeditie Regenwoud  
Li Lefebure – Uitgeverij Clavis - A 19,95 

DIT KAN IK BETER 
DAN M’N OUDERS! 

Programmeren

Ik heb het nog 
nooit gedaan, maar 
ik denk dat ik het 
wel kan

KOEIENSCHETEN & SCHOORSTENEN

Pfoeh! Wat was het super warm deze zomer hè? De 
kranten schreven bijna over niets anders: ‘Warmte 
record’, ‘Langste hittegolf’, ‘Nationaal hitterecord’. Aan 
de snikhete dagen leek geen einde te komen en het ene 
weerrecord na het andere werd verbroken. Dat het hier 
zo extreem droog en heet was, is natuurlijk wel een 
beetje raar, dan lijkt er toch iets aan de hand. Volgens 
wetenschappers komt dit door de opwarming van de 
aarde door klimaatveranderingen. In Palmen op de 
Noordpool vertelt Marc ter Horst je hier alles over. Het 
is een belangrijk verhaal vol vulkanen, mammoeten en 
stoommachines. Met smeltende gletsjers, verwoesten-
de orkanen en gniffelende inktvissen. Nu denk je 
misschien: klimaatverandering, saai! Nee hoor, dit boek 
is ook heel grappig en verrast je met leuke weetjes over 
de oorzaken en de gevolgen. Want weet jij bijvoorbeeld 
hoe een paar dikke zeescheten voor een hittegolf 
kunnen zorgen? 

SPEUR MEE NAAR DE VINDELEER

De 12-jarige Kat groeit op in het allersufste weeshuis 
van het land. Op een 
dag is haar beer meneer 
Eccleston zoek. Dan 
vindt ze een kaartje van 
iemand die zich de 
Vindeleer noemt. Hij 
kan alles vinden wat 
verloren is. Maar 
niemand heeft ‘m ooit 
gezien. Kat gaat samen 
met Jim Appelflap op 

OVERWINTEREN IN HET REGENWOUD

Deze avontuurlijke (voor)leesbundel bevat vijftien 
korte verhalen over Raaf en Papegaai. Zij gaan 
overwinteren in het regenwoud in Zuid-Amerika. Elke 
dag leren deze twee dikste maatjes weer iets nieuws: 
over de natuur, over elkaar en zichzelf. Maar ook over 
hun nieuwe dierenvrienden, zoals de oranje rotshaan 
en de slingeraap. De prachtige illustraties van de 
dieren maken de grappige en ook soms best span- 
nende verhalen helemaal af. 

zoek naar de Vindeleer. Een spannende speurtocht 
volgt. Kat ontmoet allerlei zonderlinge personen die 
haar steeds dichterbij de Vindeleer brengen. Maar 
wat ze niet weet is dat de Vindeleer alles houdt tot 
iemand het zoekt… 
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Net als Pippi Langkous kun je alles, ook 
als je het nog nooit hebt gedaan. Je moet 
het gewoon doen!
Speel je ook zo graag spelletjes op je smartphone of iPad? 
Zou je dan niet graag zelf ook een game willen maken? 
Dat kan als je leert programmeren. 

Explodeer! 
Computerprogramma’s zijn dingen, geen mensen. Alles 
wat ze doen, doen ze omdat iemand een opdracht heeft 
gegeven, een ‘commando’. Bijvoorbeeld: ‘Explodeer’. Of: 
‘Word blauw’. Of: ‘Ga naar links’. Het computerprogramma 
voert die opdracht dan uit. De opdrachten geven we in 
een programmeertaal. Zoals C++, Python of Java. 

Iedereen kan het leren 
Miljoenen mensen op de wereld spreken Engels. Daarom 
is het slim om Engels te leren. Nog veel meer mensen op 
de wereld maken gebruik van computerprogramma’s. Dus 
leren programmeren is superslim. Iedereen kan het leren. 
En het is ook nog hartstikke leuk om te doen! 

Stap voor stap 
Om te kunnen programmeren moet je leren om een taak 
in kleine stapjes op te delen. En je moet heel precies zijn. 
Dat kan ook zonder computer. Stel dat je zin hebt in een 
kopje thee. Als je je moeder vraagt of ze een kopje thee 
voor je wilt zetten loopt ze naar de keuken en een paar 
minuten later komt ze terug met een kopje thee, precies 
zoals jij het lekker vindt. Maar als je een robot de 
opdracht geeft een kopje thee voor je te zetten moet je 
hem stap voor stap precies vertellen wat je wilt. Hij moet 
naar de keuken lopen (maar welke kant op?). 
Hij moet een theekopje pakken uit de kast (maar welke 
kast, en met welke hand?). Hij moet water uit de kraan in 
de waterkoker schenken, scheppen suiker in het theekop-
je doen en nog veel meer. En hij doet het alleen maar 
goed als jij hem de juiste commando’s geeft… Probeer het 
maar eens uit!

Een levende robot
Ga samen met je vrienden, thuis of tijdens de opkomst, 
een robot aansturen die een kopje thee moet zetten. Eén 
persoon is de robot. Die moet heel goed luisteren en 
precies de opdrachten uitvoeren. De anderen geven de 
robot opdrachten. Hele precieze opdrachten. Want als de 
opdracht is: ‘Doe suiker in het kopje’, kiepert de robot de 
hele suikerpot erin leeg. Wat denk je dat er is misgegaan? 
En hoe los je het probleem op?

Je eigen game
• Lightbot 
Geef een robotje stap voor stap precies de juiste 
aanwijzingen om hem een parcours te laten afleggen. 
(App Store en Google Play.)
• Scratch
Zelf filmpjes en games maken, die je ook kunt delen. 
Superleuk (en gratis)! https://scratch.mit.edu/
• Flappy bird 
Deze geweldige en populaire game kun je zelf maken (en 
daarna spelen) https://studio.code.org/flappy/1

VOOR JOU 

GETEST
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LEER JE OUDERS PROGRAMMEREN
Vader Wolf snapte eerst niks van 

programmeren. Maar Akela heeft 

het hem geleerd. Jij kunt ook je 

ouders leren programmeren. Dan 

snappen ze meteen dat het leuk 

en creatief is 

 en dat je ervan leert problemen 

oplossen en samenwerken. 
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Baloe is een echt gezelligheidsdier. Hij zit graag ,s avonds rond het kampvuur om 
muziek te maken met Mowgli en Shanti. Het liefst bespeelt hij de tamboerijn. Dat is 
een instrument dat twee verschillende geluiden kan maken. Als hij er ook nog zijn 
zelfgemaakte lied bij zingt, is het net alsof er een heel groot orkest zit te spelen 

in het bos! Ontdek het zelf maar:

scouty |  17

TWEE GELUIDEN
Een tamboerijn werd vroeger ook wel een 
beltrom genoemd: een trommel met belletjes 
eraan. Het is eigenlijk een houten hoepel 
waaraan kleine belletjes zijn bevestigd. De 
hoepel is bekleed met een trommelvel gemaakt 
van de huid van een kalf of van plastic. Als je 
op dit vel slaat, hoor je een doffe bons. Dit 
geluid ontstaat door de trillingen in het vel. Als 
je de hoepel beweegt, gaan de belletjes aan de 
zijkant rinkelen. Probeer straks maar met je 
eigen tamboerijn; kun jij van deze twee ver-
schillende geluiden, één mooi geheel maken?

De tamboerijn is dus eigenlijk twee instrumen-
ten ineen. Als je er weer twee verschillende 
instrumenten van wilt maken, laat je of het vel 
of de belletjes weg. Als je alleen het hoepelvel 
overhoudt, heet je instrument een handtrom. 
Heb je wel belletjes maar geen vel, dan is het 
een beatring. Of misschien ken je het beter als 
schellenkrans. Op school heb je deze instru-
menten vast weleens gezien. In een Nederlands 
orkest zie je ze helaas niet vaak. In Portugal, 
Spanje en Italië gebruiken ze de tamboerijn wel 
volop; let maar eens op bij een (feest)optocht! 

ZELF EEN TAMBOERIJN MAKEN
Dit heb je nodig:
• Plastic gekleurd bordje
• Perforator
• Belletjes (knutselwinkel)
• Gekleurde garen
• Cadeaulintjes
• Schaar

Tamboerijn

Puzzelen is niet alleen iets voor je opa en oma of je 
babynichtje: puzzelen is leuk voor iedereen! Op een 
regenachtige herfstdag aan de grote keukentafel met 
je vrienden de stukjes heen en weer schuiven tot 
alles precies in elkaar past. Maar hoe wordt een 
puzzel eigenlijk gemaakt en kun je er ook zelf een 
maken? Lees verder en word een puzzelkoning(in)!

Om te kijken hoe onze puzzels worden gemaakt, moeten 
we helemaal naar het westen van Friesland. Daar staat 
een hele grote spellenfabriek. In deze fabriek worden 
iedere dag wel duizenden spellen gemaakt, waaronder 
veel puzzels. Op de puzzelafdeling staan hele grote 
persmachines. Naast deze machines liggen stapels met 
foto’s en afbeeldingen klaar. Om er een puzzel van te 
maken, worden deze foto’s eerst op karton gelijmd.  
De persmachine drukt de foto stevig tegen het karton 
terwijl de lijm hard wordt. Het drogen van de lijm duurt 
een paar dagen. Het vocht van de lijm moet helemaal 
verdwenen zijn uit het karton. Anders zouden puzzelstuk-
jes aan elkaar blijven plakken en zou jij stiekem kunnen 
valsspelen!

Als de lijm droog is, gaat het karton naar een andere 
persmachine. Aan deze machine zitten hele scherpe 
messen. Deze messen worden in het karton geperst. 
Stansen heet dat. Er bestaan stansmessen in verschillende 

patronen, zo zijn maar weinig puzzels hetzelfde! Als de 
puzzel uit de persmachine komt, is het nog steeds één 
grote plaat. Het ziet dan net uit alsof de puzzel al is 
gelegd! In een grote machine wordt de puzzel vervolgens 
in stukjes gebroken. Dat gaat in een paar seconden; zo 
snel kan jij dat met de hand niet eens! De puzzelstukjes 
gaan in een doos, deksel erop en de puzzel is klaar om 
naar de speelgoedwinkel vervoerd te worden.

HOE

EN ZO MAAK JE HET
Maak met de perforator allemaal gaatjes in de 
rand van het bordje. Maak de belletjes vast aan  
het garen en rijg het garen door de gaatjes. Zorg 
dat de belletjes goed verdeeld zijn. Knoop het 
garen vast op het einde. Knip van de cadeaulint-
jes verschillende stukken in verschillende 
lengtes. Maak met een schaar voorzichtig 
krullen van de lintjes. Bevestig de krullen aan de 
onderkant van het bordje. Je tamboerijn is nu 
klaar! Sla er maar eens op of schud ermee. Tip: 
Maak binnen je Scoutinggroep een orkest met 
zelfgemaakte instrumenten!

WORDT

GEMAAKT?

HET
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Slackers

€ 29,95

Slackers Ninja Line
11 meter lange lijn met daaraan 

2 trapeses, 2 ringen en 3 apenvuisten.€ 99,95

Slackers Klimtouw
Uitbreiding op de Ninja Line,

ook los te gebruiken!

Slackers Touwladder
Uitbreiding op de Ninja Line,

ook los te gebruiken!

€ 24,95
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A R N E  VA N  D E R  R E ESTRIP      

De onderdelen
Jij kunt vervolgens de puzzel kopen bij de speelgoed-
winkel. Maar je kunt er ook zelf eentje maken! Daar 
heb je geen grote persmachines of scherpe stansmes-
sen voor nodig. 

Dit heb je nodig:
• Een afbeelding op A3 formaat
• Een groot stuk stevig karton (minstens A3)
• Sneldrogende lijm
• Potlood en gum
• Schaar of snijapparaat 

Zo maak je het:
Plak de afbeelding met lijm op het karton. Laat het 
ca. 2 uur drogen. Bedenk ondertussen een patroon 
voor je puzzel. Ga jij voor rechte lijnen of sierlijke 
boogjes? Teken heel licht met het potlood het 
patroon op je afbeelding. Knip of snijd nu het 
patroon uit het karton. Vergeet niet de lijntjes weer 
uit te gummen! Hussel de puzzelstukjes door elkaar 
en puzzelen maar.
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€ 15,95

Expeditie natuur zaklamp
Kies uit vier verschillende kleuren!

€ 4,95

6-in-1 Solar Toy set

Zakboekje welpen

€ 4,95

De meest gevraagde 
Sintcadeaus
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6-in-1 Solar Toy set

Het reuzeleuke 
moppenboek 

Het allerleukste 
moppenboek

€ 4,25
€ 1,00

Sleutelhanger kompasje

€ 11,95

Mini-pionieren

Kijk voor alle modellen op 

ScoutShop.nl/mini-pionieren

Survival armband
In rood of blauw

€ 5,95
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FLITZ
Wist je al dat ook jouw Scoutingfoto’s op deze pagina kunnen staan? We 
zijn op zoek naar mooie Scoutingfoto’s en dus ook van scouts! Heb jij nog 
mooie foto’s van jouw Scoutingavonturen? Wie weet kunnen die hier een 

plekje krijgen. De beste foto’s hiervoor zijn liggende foto’s in een hoge 
resolutie. Heb je er een gevonden? Dan kun je de foto mailen naar  

flitz@scouting.nl. Het kan zijn dat we contact met je opnemen voor een 
klein interview. Sta je met meerdere mensen op de foto? Vraag dan ook 

aan de anderen of ze het goed vinden dat je de foto met ons deelt. 

F O T O G R A F I E :  M A R K  H A G E flitz  |  23

22 Striphelden quiz 
25 Kruisknoop touwstempel      

26 Samen voor elkaar
29 Bijzonder kampvuurverhaal

31 Ken jij Scoutvlog al!?
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STRIPHELDEN-DUO’S
Als je met iemand goed kunt samenwerken bij Scouting, dan is het wel met je BFF 
(Best Friend Forever). Jullie kennen elkaar door en door en weten precies wat je aan 
elkaar hebt. Deze striphelden-duo’s zijn ook onafscheidelijk, maar botsen soms ook 
lekker pittig. Zijn jij en je BFF het wél altijd eens met elkaar? Doe samen deze 
stripheldenquiz en test het uit!

1. Van welk duo komt deze bekende uitspraak: 
‘Rare jongens, die Romeinen!’
A. Asterix & Obelix
B. Suske & Wiske
C. Tom & Jerry

5. Welk duo houdt van tijdreizen?
A. Asterix & Obelix
B. Suske & Wiske
C. Tom & Jerry

4. Van welk duo is ‘Meester 
Bobbelnek’ de docent?
A. Tom & Jerry
B. Robbedoes & Kwabbernoot
C. Sjors & Sjimmie

2. Welk duo is onafscheidelijk 
met een eekhoorn?
A. Tom & Jerry
B. Robbedoes & Kwabbernoot
C. Sjors & Sjimmie

3. Welk duo jaagt voortdurend 
op elkaar?
A. Tom & Jerry
B. Asterix & Obelix
C. Sjors & Sjimmie

Een verhaal vertellen aan de hand van plaatjes, dat gebeurde voor het eerst 
in 1831. Schrijver Rodolphe Töppfer ontwierp toen de strip Meneer Prikke-
been. Hij tekende plaatjes en schreef daaronder de tekst. Een andere manier 
van strips vertellen is aan de hand van tekstballonnen, zo kun je niet alleen 
schrijven wat de personages zeggen maar ook wat ze denken. Het eerste 
stripverhaal met tekstballonnen heet The Yellow Kid en stamt uit 1896.  
Het is gemaakt door de Amerikaan Richard Marshall. In Europa was Kuifje, 
gemaakt door de Belgische schrijver Hergé, de eerste strip met tekstballon-
nen – Kuifje in het land van de Sovjets uit 1929.

Ken jij het symbool voor vriendschap of 
verbondenheid met elkaar al? Je kunt het 
maken door elkaars polsen vast te houden. Er 
ontstaat dan een mooie symmetrische figuur.
Je kunt dit symbool door één van je Scouting-
vrienden in je das laten leggen, dat noemen we 
de vriendschapsknoop.
De kruisknoop ziet er ook zo uit, maar wordt 
heel anders gemaakt. Die knoop ken je vast 
wel van een sleutelhanger of van het traditio-
nele Scoutingfluitkoord. Dan is het een 
opeenstapeling van meerdere kruisknopen en 
wordt een kroonplatting genoemd. 

Met de kruisknoop kun je een stempel van het 
vriendschapsymbool maken. 
Je hebt er twee stukjes touw van 20 cm en wat 
dun bindgaren voor nodig. Op de website 
knoopenzo.nl wordt uitgelegd hoe je deze 
touwstempel maakt. Afdrukken op papier gaat 
het beste met gevlochten touw, maar je kunt 
ook afdrukken maken in boetseerklei. Omdat 
de afdruk dan met diepte wordt gemaakt krijg 
je een mooier effect met geslagen touw. Als 
voorbeeld de foto van een memohouder en 
een hanger. Met blauwe stempelinkt lijkt het 
wel Delfts aardewerk!

Op de website knoopenzo.nl vind je meer infor- 
matie en kun je zien hoe je zelf een schietlijn van 

20 m maakt, die in een lunchbox past!

KRUISKNOOP TOUWSTEMPEL

flitz  |  25

De antwoorden:
1A, 2B, 3A, 4C, 5B
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Samen iets creatiefs doen tijdens de opkomst is altijd leuker 

dan thuis in je eentje. Nog leuker als je met het resultaat 

anderen blij maakt. De vogels bijvoorbeeld. Of je beste 

vriend(in). Snel aan de slag! 

hoe maak ik het zelF...

samen voor elkaar

Vogelvoer…
…in een leuk jasje eh.. kopje
Struin de kringloop af, op zoek naar leuke, oude 
kopjes. Dan door naar de supermarkt of 
dierenwinkel voor:
• ongezouten frituurvet (bijv. Ossewit)
• steelpannetje
• vogelzaad
• houten stokjes
• lint of touw

Smelt het frituurvet in een  
steelpannetje en voeg lekker  
veel vogelzaad toe. Schenk het zadenmengsel in 
de kopjes. Steek er een houten stokje in, dat als 
zitstokje kan fungeren als het zadenmengsel 
hard wordt. Laat goed hard worden en hang de 
kopjes met lint of touw in  
de bomen. 

TIP: geen kringloop in de buurt? Je kunt ook 
voederbakjes maken van halve uitgeperste 
sinaasappels. Prik er eerst aan beide kanten een 
gaatje in, waar je een touwtje doorheen doet. 

Wenssteen 
Zoek in de buurt naar mooie platte stenen. 
Misschien heb je er nog een liggen van 
vakantie. En anders kun je ze ook kopen bij het 
tuincentrum. 
Verder nodig: 
• hobbyverf in verschillende kleuren  
• permanent of paintmarkers voor de details  
   (bij boekhandel of speciaalzaak) 
• transparante lak (spuitbus)
Was de stenen goed, als ze nog wat vettig zijn, 
houdt de verf niet goed. Verf je steen in een 
mooie achtergrondkleur en laat goed drogen. 
Zoek in de tussentijd naar mooie woorden, 
quotes of een tekening (handlettering). 

Tip: gebruik eventueel carbonpapier om een 
ontwerp op je steen over te trekken. Gebruik 
de markers om te schrijven en voor de kleinere 
details en vul eventuele accenten in met verf 
(klein penseeltje). Nogmaals: laat heel goed 
drogen, zeker als je ze daarna wilt lakken. 

Coole tas 
Nodig: • papier • naald • draad • leuke stof  
• 2 veiligheidsspelden • lint 
Voor de opdruk: • transferpapier (online te 
koop) • stuk bakpapier • strijkbout

Maak op papier een patroon om te kijken 
hoe groot je de tas wilt hebben. Leg het 
patroon op de stof, trek het ruim om (voor 
de naad) en knip twee keer uit. Leg de 
uitgeknipte stoffen op elkaar, speld vast en 
naai de zij- en onderkant aan elkaar. Zoom 
de open bovenkant mooi om en keer de 
‘zak’ binnenstebuiten. 
Knip nu voor elk hengsel twee stroken van 6 
cm breed en 65 cm lang. Leg op elkaar, speld 
vast en naai de zijkanten aan elkaar. Nu heb 
je het hengsel binnenstebuiten. Bevestig een 
veiligheidsspeld aan een uiteinde van het 
hengsel met daaraan een lintje (even lang als 
het hengsel) en aan de andere kant van het 
lintje een andere veiligheidsspeld. Trek door 
het hengsel heen en keer de stof zo om. 
Maak zo nog een hengsel en naai ze vast aan 
de tas.

Een leuke opdruk op je tas? Zoek op 
internet naar een persoonlijke print of 
afbeelding. Print deze in spiegelbeeld op het 
transferpapier en knip ruim uit. Leg het 
transferpapier met de afbeelding naar 
beneden op de tas, leg er een vel bakpapier 
overheen en strijk gelijkmatig over de 
afbeelding. Verwijder voorzichtig het bak- 
en transferpapier en klaar is je 
personal  
bag! 

Mooi van simpelheid
Knooparmband - Zoek op rommelmarkten, 
online of in de knopendoos van je moeder, 
tante of oma naar mooie exemplaren. Kijk 
goed naar het voorbeeld hiernaast om te 
zien hoe je de stukjes touw aan de knopen 
bevestigt. Ook leuk als ketting. 

Adventskalender
Nodig: sjabloon • stevig papier of karton 
• stanleymes • hobbylijm • 25 minicadeau-
tjes, snoepjes of zelfgemaakte wenskaartjes 
• evt. leuk pakpapier • (keuken)touw • 

We zijn precies op tijd! Knip met behulp van 
het sjabloon 25 doosjespatronen uit papier 
of karton. Kerf de vouwnaden in met een 
stanleymes, vouw de patronen tot doosjes 
en plak vast met lijm. Laat de bovenkant 
open. Vul de doosjes met kleine cadeautjes 
(of snoepjes of zelfgemaakte wenskaartjes) 
en plak ze dicht. Nu kan het versieren 
beginnen. Beplak of beschilder de doosjes 
naar eigen idee. Inpakken in vrolijk pakpapier 
is ook leuk, zolang er maar wel cijfers op 

staan. Bind de doosjes samen met 
keukentouw of hang ze op aan een 

langer stuk touw (plak 
hiervoor een extra stukje 
karton met een gaatje aan 

de doosjes, zodat je ze 
op kunt hangen). 

Jij knipt, ik naai

(of andersom)

Samen aftellen naar ke
rst

vele handen maken 
licht werk

	‘Samen	zullen	we	

alles delen’

	De	een	houdt	vast,	

de ander schenkt
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Een bijzonder kampvuurverhaal  
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Heb jij je weleens afgevraagd wat er eigenlijk met ons 
gebeurt als we sterven? Niets? Daar denken ze in 
Hexham wel anders over. In dit plaatsje in het 
noorden van Engeland leefden in 1957 twee zusjes: 
Joanna (11) en Jacqueline (6) Pollock. Ze waren met 
een vriendje onderweg naar de Saint Mary’s Church, 
toen ze werden geschept door een auto. De twee 
meisjes waren op slag dood en hun vriendje overleed 
kort daarna in het ziekenhuis.
Een jaar na dit tragische ongeluk, beviel hun moeder, 
die intussen was verhuisd, van een meisjestweeling: 
Jennifer en Gillian. Jennifer bleek bij haar geboorte 
exact hetzelfde witte lijntje op haar voorhoofd te 
hebben op exact dezelfde plek als haar overleden zus 
Jacqueline. Op haar heup zat bovendien een even 
grote moedervlek als haar grote zus ooit had. 
Jennifer en Gillian waren een eeneiige tweeling, 
maar bij Gillian ontbraken deze tekenen. 

Alles was bekend 
Toen de meisjes drie jaar oud waren, nam hun 
moeder ze voor het eerst mee naar Hexham. Gek 
genoeg bleken ze de plaats zo goed te kennen, dat ze 
zelfs de school en de speeltuin konden omschrijven, 
terwijl ze er nog nooit geweest waren. Ook herken-
den ze het huis waar hun familie gewoond had. Het 
werd nog een stukje vreemder toen het oude 
speelgoed van de overleden zusjes van zolder kwam. 
De tweeling had specifiek om de poppen gevraagd, 
wisten hun namen en konden ze zo beschrijven. 

Ze lustten hetzelfde eten (niet), kregen dezelfde – ver-
schillende - bouw als hun zussen en hielden op 
dezelfde afwijkende manier hun potloden vast. Ook 
het ongeluk wisten ze tot in de details te beschrijven. 
Soms speelden ze het zelfs na en beschreven ze de 
verwondingen die Jacqueline en Joanna hadden. Toen 
ze vier jaar oud waren, kregen ze heimwee naar 
pretparken waar ze nooit eerder waren geweest. 

In de krant
Het ongeluk was destijds groot nieuws in Engeland. 
De vreemde gebeurtenissen werden dan ook gevolgd 
door de lokale kranten en die trokken weer de 
aandacht van psycholoog Dr. Ian Stevenson. Hij was 
zeer geïnteresseerd in het bewijs van reïncarnatie bij 
kinderen en volgde Gillian en Jennifer jarenlang. Ook 
toen de vreemde herinneringen van de meisjes na 
hun vijfde verjaardag langzaam begon af te nemen en 
zij langzaamaan hun eigen leven gingen leiden. 
In zijn boek ‘Children who remember previous lives’ 
concludeerde dr. Stevenson dat de tweeling wel een 
reïncarnatie móest zijn van hun overleden zussen. 
Dat vonden ook hun ouders, John en Florence, die er 
zelf niet in geloofden, maar verbijsterd waren door 
hun dochters. 
Wat denk jij: is het mogelijk? En geloof jíj in zoiets als 
reïncarnatie? 

Deze keer een onverklaarbaar verhaal over vorige levens, aan de hand van een bloed- 

stollend en waargebeurde gebeurtenis uit Engeland. Ga er samen maar voor zitten. 

The Pollock Twins
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Must haves voor scouts!

NIEUW!

€ 29,95

Mountain rugzak
35 liter

Duffl  ebag
50 liter / met Scouting Nederland logo

Het Knopenboek
De meest voorkomende

knopen uitgelegd

€ 37,50

€ 9,95

€ 4,95

€ 4,95

Zakboekje scouts
Handig voor tijdens opkomsten 

en kampen

MacGyver Firesteel
Inclusief kompas en fl uitje



Sinds september zit ook voor de vloggers 
van Scouting Nederland de zomer er weer 
op. Elke vrijdag vind je op ons YouTube- 

kanaal ScoutTV een splinternieuwe 
#Scoutvlog. 

Wist jij al dat onze vloggers die video’s 
speciaal voor jou als scout maken? En dat 

ze vaak boordevol zitten met leuke tips 
voor dingen die je tijdens de opkomst kunt 
doen, Scoutingevenementen die je niet wil 

missen en nog veel meer?

Wie zijn de vloggers?
Scouting Nederland heeft op dit moment 
5 Scoutingvloggers. Evi, Pien, Hielke, Roar 
en Roelof. Je hebt ze vast al wel eens 
gezien op bijvoorbeeld de Fundays of 
Nawaka of misschien zijn ze zelfs al wel 
eens langs geweest bij jouw Scouting-
groep? 

Ga je iets tofs doen? 
Heb je een super toffe opkomst op de 
planning staan en vind je dat heel Scou-
ting Nederland moet zien hoe gaaf dat wel 
niet is? Dan kun je altijd de vloggers 
mailen! Je kunt ze bereiken via 
vlog@scouting.nl. Wie weet komt één van 
de vloggers dan wel een verslag maken 
van jullie activiteit  
en zijn jullie te  
zien op ons  
YouTube-kanaal!

    

 

KEN JIJ 

SCOUTVLOG 

AL!?
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TAKE 
YOUR 
TIME

STALEN 
DUURZAME 
VETERHAKEN

SUPPORT SYSTEM
PERFECTE
CONTROLE

CAMBRELLE
VOERING 

ADEMEND
1

2

3 GEVET
LEDER4

THE GRISPORT SHERPA FEATURES
De Sherpa is een stevige allround wandelschoen met een 

hogere schacht, een goed profiel en extra ondersteuning. 

Deze hiking zool is klassiek in zijn ontwerp en heeft 

een gemiddelde hardheid. Ontworpen voor langdurig 

comfort en biedt stabiliteit en grip op zowel verharde 

als onverharde wegen.

B E K I J K D E C O L L E C T IE E N
L E D E NP R I J Z E N O P S C O U T S H O P. NL



15 tot 18 jaar

IXIXEL

F O T O G R A F I E :  M A R C O  N I J L A N D
ix ixel  |  33

Gezocht: gave foto’s van explorers op expeditie! Heb je nog mooie 
foto’s van jouw avonturen als explorer die je graag zou terugzien op 

deze pagina’s? Dan is dit je kans! De beste foto’s hiervoor zijn 
liggende foto’s in een hoge resolutie. Iets gevonden? Dan kun je de 
foto mailen naar ixixel@scouting.nl. We nemen misschien daarna 

nog contact met je op voor een klein interview. Sta je met meerdere 
mensen op de foto? Vraag dan ook aan de anderen of ze het goed 

vinden dat je ons de foto toestuurt. 

34 De leukste apps, vlogs
35 Vrienden voor het leven 
36 Evalueren kun je leren! 
37 Handigheidjes for life

38 Exepeditietrip
39 Explorer
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‘We waren drie jaar geleden met onze groepen op zomer-
kamp in Brunssum. Daar zagen we elkaar voor het eerst. 
Anieks vrolijke glimlach viel meteen op. Maar op een 
spelletje volleybal na hadden we verder geen contact met 
elkaar. De zomer daarop gingen we weer op zomerkamp.  
Dit keer naar Austerlitz. Daar herkenden we de mooie lach 
van Aniek meteen. Pas op de laatste avond kletsten we met 
elkaar bij het kampvuur en hebben we nummers uitgewis-
seld. We maakten een groepsapp aan en vanaf dat moment 
hebben we de grootste lol met elkaar.’

‘Klopt! Minstens een uur rijden. Met de trein mogen we nog 
niet zo’n eind, dus we kijken af en toe onze ouders lief aan. 
De ene keer komen de meiden naar Nederweert, de andere 
keer gaan wij naar Berkel-Enschot. Het is best een geregel 
en geplan telkens weer. Daarom appen en skypen we 
ontzettend veel. En nee, we zijn niet verliefd!

‘Eigenlijk is alles tof wat we samen doen. Juist omdat we 
elkaar niet zo vaak zien, kijken we er enorm naar uit en 
genieten we volop als we de hele dag bij elkaar zijn. Het is 
gewoon altijd gezellig. Niets moet, alles mag. We kijken de 
ene keer een film, de andere keer chillen we op de bank. We 
raken gewoon niet uitgepraat en we knuffelen heel veel.’ 

‘We zien elkaar helaas niet vaak genoeg. Dat komt vooral 
door de lange reistijd. Gelukkig vinden onze ouders onze 
vriendschap ook leuk, dus zijn ze wel bereid om ons te 
brengen en te halen. Dat is super lief! En gelukkig bestaat er 
Skype!’

Wat doen jullie het liefst samen?
‘We kletsen elkaar de oren van het hoofd, haha! ‘s Zomers 
zwemmen we graag, terwijl we in de winter bij elkaar 
gaan schaatsen. Ook kijken we veel dvd’s – Frozen is onze 
favoriet – of we doen een spelletje. En als we niets doen, 
is het ook goed. Als we maar bij elkaar zijn.’

‘We hopen dat we vrienden blijven voor het leven en nog 
veel leuke dingen mogen beleven met elkaar. Het plan is 
om in 2019 samen naar de HIT te gaan. Het zou te gek zijn 
als dat lukt.’

voor het leven
VRIENDEN

Kevin (15), Ardjoeno (16) en Bart (14), 

allen explorers bij Scouting Neder-

weert, ontmoetten op zomerkamp Indy 

(13) en Aniek (14), explorers (RSA 434) bij 

Scouting Berkel-Enschot. Sinds die tijd 

zijn de vijf dikke mik samen. ‘We blijven 

vrienden voor het leven!’

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

‘Juist niet, onze karakters lijken heel veel op elkaar. We zijn 
allemaal sociaal, eerlijk, vriendelijk en begripvol. Daarom 
klikt het waarschijnlijk ook zo goed tussen ons.’

Verschillen jullie veel van elkaar?

Hoe vaak zien jullie elkaar?

Wat is jullie leukste herinnering? 

Maar jullie wonen best ver bij elkaar 
vandaan toch?

Wat maakt jullie vriendschap zo bijzonder?
‘We kunnen ondanks de afstand altijd bij elkaar terecht. 
Om mooie dingen te delen, maar ook om ons hart te 
luchten bij verdrietige dingen. We zijn in korte tijd heel 
hecht geworden en vertrouwen elkaar door en door.’ 
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Gorogoa game
Net zoals bij Scouting ontsnap je 
in dit spel even aan de haastige 
wereld van nu. Het spel is een 

combinatie van een stripboek en een schuif-
puzzel. In elk scherm staan een aantal panelen 
die je kunt verschuiven, omwisselen en inzoo-
men. Zo koppel je scenes aan elkaar die eerst 
niets met elkaar te maken hadden. Jij regisseert 
zo het verhaal van de hoofdpersoon!
Gorogoa game | va. €4,29 | iPhone en Android

Upcoming
De site van bekende lijstjes als ‘10 
dingen die meiden stiekem doen’ 
of ‘10x snoep van vroeger’ komt 

nu met een app. Vol met nog meer lijstjes, het 
nieuws van vandaag, de trends van morgen en 
de rages van vroeger. Ontdek als eerste die 
viralvideo waar iedereen het morgen over heeft 
of krijg inspiratie voor leuke gespreksstof voor 
tijdens een opkomst.
Upcoming | Gratis | iPhone

VLOG op YouTube:  
Brave Wilderness
Coyote Peterson is 
geobsedeerd door 
dieren. Of ze nu 

groot, klein, dik, dun, harig of juist kaal 
zijn; hij móet ze zien en observeren. In de 
vlogs op zijn kanaal Brave Wilderness legt 
hij zijn zoektocht naar deze dieren vast 
– en alles wat daarbij komt kijken en mis 
kan gaan. Bereid je voor op angstaanja-
gende confrontaties en bizarre fascinaties 
in het wereldse dierenrijk.

VLOG op YouTube: 
Scishow
Word iedere dag een 
beetje wijzer met een 
filmpje van SciShow. 

De leuke, jonge mensen achter dit kanaal 
geven antwoord op vragen waar je al je 
leven lang meer rondloopt, zoals waarom 
leven schildpadden zo lang, wat zijn de 
beste jachtdieren ter wereld, wat gebeurt er 
als je een beschimmelde boterham eet en 
wat is de beste slaaphouding?  
Lifechanging!

Hidden Folks
Wachten op het volgende 
spelelement of klaar met 
kampvuurverhalen? Speel met 

je medescouts een potje Hidden Folks. Dit 
spel bestaat uit interactieve zoekplaatjes 
waarin je op zoek moet naar personages en 
voorwerpen. Tik zo snel mogelijk op de 
personen of voorwerpen en probeer er meer 
te verzamelen dan je tegenspeler. Snelle 
game met mooie grafische looks.
Hidden Folks | €4,49 | iPhone en Android

    

 

DE LEUKSTE
 

APPS DE LEUKSTE
 

BLOGS/VLOG
S

VLOG op YouTube: 
5-minute crafts
Van life-hacks heb je 
er nooit genoeg! Op 
dit kanaal verschijnen 

per dag meerdere filmpjes die jouw leven 
makkelijker en leuker maken. Leer hoe je 
avocado langer goed blijft, hoe je van een 
wcrol een krulspeld maakt en hoe je met een 
glas een splinter kunt verwijderen. Na alle 
aha-momentjes wil je maar één ding: deze 
info delen met je Scoutingvrienden!

Hoe zien jullie de vriendschap voor de toekomst? 
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Praten is goed
Is er iets niet helemaal goed gegaan? Praat er dan 
over! Zo ontstaan er geen onnodige ruzies of irritaties. 
Praat ook over hoe het voorkomen had kunnen 
worden zodat jullie er bij een volgend project rekening 
mee kunnen houden.  Doe dit wel op een positieve 
manier, zodat niemand zich aangevallen of beledigd 
voelt. Maak van kritiek iets positiefs zoals “De 
volgende keer moeten we niet vergeten om…” in 
plaats van ‘Je hebt dit verkeerd gedaan”. Vergeet ook 
niet de positieve kanten van iets te benoemen, om te 
voorkomen dat er alleen maar negatieve dingen 
gedeeld worden.

Maak het niet te lang
Het heeft natuurlijk geen zin om na iedere opkomst 
nog een half uur te evalueren. Dat is zonde van de tijd. 
Je kunt er voor kiezen om na iedere opkomst aan 
iedereen twee positieve punten te vragen en een 
verbeterpunt. Laat iedereen deze punten op een groot 
vel schrijven en bewaar de vellen tot je aan het einde 

Of je nu een super leuke opkomst gehad hebt of niet, het is altijd slim om even na te praten met 
elkaar. Evalueren dus. Dat helpt iedereen bij je explorerafdeling bij het steeds beter maken van het 

programma. Hoe groter het project is waar je aan gewerkt hebt, van opkomst tot expeditie, hoe 
belangrijker het is om te evalueren. 

van jullie planning bent. Dan kun je al die punten weer 
meenemen bij het maken van jullie planning voor de 
volgende periode.

Evaluatietechnieken
Evalueren hoeft zeker niet saai te zijn! Je kunt 
bijvoorbeeld met elkaar een top vijf maken van de 
leukste en niet-leuke opkomsten, of een lucifer 
aansteken en je mening geven in de tijd dat de lucifer 
brandt, of gebruikmaken van een applausmeter. Zoek 
je nog meer inspiratie voor evaluatietechnieken? Kijk 
dan eens op www.scouting.nl/explorers/evalueren 
voor nog meer tips!
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Natuurlijk is het ‘t leukst als je jezelf een uitdaging oplegt. 
Dus kies eens voor een niet zo voor de hand liggende 
sport, zoals een regionaal darttoernooi. Misschien niet per 
se voor jou een bekende sport, maar bij een grote groep 
mensen hartstikke populair. Hoe leuk als jullie hen 
enthousiast kunnen maken?

WAT KOMT ER ALLEMAAL BIJ KIJKEN? 
• Brainstormen - Wie wil je laten deelnemen (alleen 
darters of ook mensen die het nog nooit hebben gedaan)? 
Welke ideeën heb je bij een darttoernooi? Hoe ga je het 
aankleden? Hoe kun je darters of mensen die darten leuk 
vinden enthousiasmeren? Kun je er een ludieke middag of 
avond van maken? Hoe? Misschien kun je contact leggen 
met een bekende darter? Kunnen er prijzen worden 
gewonnen? Is er catering nodig? Schrijf al jullie ideeën op. 
• Researchen - Waar vind je dartspelers (zijn er 
verenigingen of wellicht cafés waar deze sport veel wordt 
beoefend)? Hoeveel deelnemers heb je voor een toernooi 
nodig? Hoe groot moet de regio zijn om die te vinden? 
Waar zou je het toernooi kunnen houden? Wat en wie heb 
je nodig (materiaal, locatie, maar ook andere mensen)?
• Coördineren – Maak een plan (draaiboek), waarin je 
je ideeën verwerkt met actiepunten.  Waar begin je mee, 
hoeveel tijd plan je in voor de organisatie en wat kan 
later? Handig om hier direct namen aan te hangen: wie 
doet wat (denk aan de sterke punten)? Maak eventueel 
– op een later tijdstip - een apart draaiboek voor het 
evenement zelf: met start- en pauzetijden, het speelsche-
ma en de prijsuitreiking. 
• Communiceren & netwerken - Hoe leg je 
contact en overtuig je mensen om mee te doen?  

HANDIGHEIDJES 
FOR LIFE

Samen krijg je vaak meer voor elkaar, omdat je 
elkaars sterke punten kunt gebruiken en elkaar 
kunt sturen als iets minder goed gaat. Prima 
uitgangspunt voor het organiseren van een 
sportevenement. Gezellig, leuk én een prima 
project voor je insigne Sport en Spel. 

Wellicht kun je de regionale media opzoeken (pers- 
bericht/aankondiging)? Kun je tijdens een dartavond je 
plannen voorleggen? Of flyers maken en die ophangen? 
Heb je – buiten je medescouts om – meer mensen nodig? 

Best een spannende, maar vooral een leuke uitdaging! 
Kom uit je comfort zone: pak gerust iets aan, wat je nog 
nooit hebt gedaan. Een beetje lef heb je nodig en ook je 
sociale vaardigheden zul je moeten aanspreken. Werk zo 
planmatig mogelijk en stel prioriteiten. Veel? Soms lastig? 
Zeker! Maar je hoeft het niet alleen te doen. En hoe fijn 
als het jullie lukt een groep mensen een leuke middag te 
bezorgen! En dan hebben we het nog niet over hoe goed 
het voor jezelf is. Want je zult in je leven nog vaak gaan 
samenwerken om mooie dingen te bereiken.

Samenwerken is essentieel. Een dergelijk project 
lukt je niet in je eentje. Zoek mensen om je heen, 

die prettig zijn om mee samen te werken, of die een 
bepaald talent hebben dat je kunt gebruiken, of 

misschien wel een belangrijk netwerk. 

Samen darten: 

leuk! 
Evalueren kun je leren!
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Om er te komen heb je de keuze uit reizen met 
de trein, met de bus of per vliegtuig. Met wat 
googelen kom je daar vast wel uit. Het goed-
koopst is met de bus: met Eurolines. Je bent 
dan wel het langst onderweg, maar een 
bijkomend voordeel is, dat je dan geen gedoe 
hebt met je rugzak en gaskooktoestellen. En je 
tent kun je thuis laten! Tenminste, als je via het 
Genootschap van Sint Jacob een zogenaamde 
‘credencial’ aanvraagt, wat jou het recht geeft 
om onderweg gebruik te maken van goedkope 
albergues (herbergen). Zie www.santiago.nl. Je 
maakt onderweg namelijk gebruik van de 
‘Camino’ naar Santiago de Compostela. 
Vergeet ook niet het wandelgidsje ‘Caminho 
Português’ (Rother Wandelgidsen € 17,-) aan 
te schaffen. Daarin staan namelijk alle herber-
gen beschreven, waar je voor ongeveer € 6,- 
kunt overnachten. Onderweg hoef je nauwe-
lijks te zoeken, want gele pijlen geven overal de 
goede richting aan.

 Vrijdag/zaterdag
In de loop van de avond stap je op de bus, 
welke vanaf Amsterdam via Den Haag en 
Rotterdam naar Breda en verder rijdt. In Parijs 
zal je over moeten stappen. 

Zondag: 3 km
Om iets voor twaalf uur komt de bus in Porto 
aan. Die stad ga je eerst uitgebreid bezoeken 
en daarna ga je naar je slaapadres ‘Yes! Porto 
Hostel’ in de Rua Arquitecto Nicolau Nasoni 
31. Dat is nagenoeg in 
het oude centrum en 
met 31 euro tevens de 
duurste overnachting. 
(www.yeshostels.com) 

Maandag: 23 km
De eerste gele pijl zal je vinden naast de 
kathedraal in het centrum en het zal even 
duren voordat je echt de stad uit bent. Maar na 
het kleine kerkje van Araújo kom je in het 
landelijke buitengebied. Zo passeer je Maia, 
Guarda en uiteindelijk kom je uit bij het 
gehuchtje Joudina. Hier naar rechts voor het 
klooster Mosteiro de Vairão, waar een herberg 
is en daar moet je zijn. Maar ook in het 
verderop gelegen Vilarinho vind je een paar 
albergues. 

Dinsdag: 19 km
Spoedig ga je na Vilarinho via een romaanse 
brug de rivier Rio Ave over en zo kom je in 
Arcos, waar je de rivier Rio Este oversteekt. Na 
São Pedro de Rates bereik je na twee uur 
wandelen het gehuchtje Real en daarna Pedra 
Furada. Hier moet 
je zoeken naar 
Restaurante Pedra 
Furada, waar ook 
de albergue is.

Woensdag: 19 km
Na zo’n 2 ½ uur wandelen kom je uit in de wat 
grotere stad Barcelos, te bereiken via een brug 
over de brede rivier Rio Cávado. De standbeel-
den hier van hanen zijn het nationale symbool 
van Portugal. En de fraaie barokke kapel Igreja 
do Bom Jesus da Cruz kun je haast niet 

missen. Na nog eens 2½ uur en 
een beetje bergop kom je uit in 

Portela de Tamel met haar 
herberg Casa da Recoleta pal 

naast de 18e eeuwse Capela 
da Senhora da Portela. 

Daar moet je zijn voor 
je overnachting.

Donderdag: 25 km
Een flink stuk nu, maar voornamelijk naar 
beneden. De route is zeer afwisselend en gaat 
op het laatste gedeelte via smalle straatjes van 
een aantal dorpjes. Als je links ineens de brede 
rivier de Rio Lima ziet stromen, dan is het niet 

OP EXPEDITIE IN NOORD-PORTUGAL
Heb je het liefst mooi weer en een aangename 
temperatuur? En niet te warm weer om rond te 
trekken? Dan kun je in het noorden van Portugal 
goed uit de voeten. Bijvoorbeeld vanaf de havenstad 
Porto tot aan de Spaanse grensvesting Tui. Een 
mooie streek met veel natuur en veel cultuur. Hele 
stukken ook via originele, Romeinse wegen!

DE KOSTEN:

Bus: 2 x D 120,- D  240,-

Eerste hostel D 31,-

Albergues: 6 x € 6,- D 36,-

Foerage 8 x € 6,- D  48,-

Verzekering: 11 x € 0,70 D  8,-

Onvoorzien, etc: 10% D  36,-
Totaal: C 399,-

ver meer. Aangekomen bij een lange, stenen 
brug met 15 bogen dan mag je weten, dat 
deze 2000 jaar geleden door de Romeinen 
gebouwd is. Rechts daarvan ligt het oude 
stadje Ponte de Lima, maar de herberg ligt 
links aan de andere kant, de brug over. 

Vrijdag: 19 km
Deze dag zal je een beetje moeten klimmen 
om de 400 m hoge pas Alto da Portela Grande 
de Labruja over te steken. Maar vijf km verder 
kom je aan in Rubiäes, waar je de witgekalkte 
albergue in een voormalige school aantreft. 
Vlak daarbij staat ook nog een antieke, 
Romeinse mijlsteen. 

Zaterdag: 20 km 
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De laatste wandeldag in Portugal. Je zal nu 
enkele stukken van de antieke Romeinse weg 
XIX aantreffen en zo ook diverse oude brugge-
tjes, zoals de Ponte Romana over de Rio Coura. 
Uiteindelijk zal je aankomen in de Portugese 
vestingstad Valença, waarvan de 17e eeuwse 
vestingmuren nog fier overeind staan. Daar-
naast stroomt de brede grensrivier Rio Minho 
en die steek je over via een stalen vakwerkbrug. 
Zo kom je aan in het Spaanse vestingstadje Tui 
(Tuy) en daar zoek je midden in het stadje 
naast de kathedraal de albergue van de Xunta 
op voor je overnachting. Hier eindigt je 
voetexpeditie en als je verder wil: Santiago ligt 
nog 6 dagen wandelen verder.

Zondag: 
Met Eurolines en het Spaanse Alsa ga je terug 
naar huis, waar je in de loop van de volgende 
dag maandag aan zal komen.
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Roverscouts beleven bij Scouting de meest uiteenlopende avonturen. 
Voor deze pagina’s in het Tijdrover-katern zijn we op zoek naar gave 
actiefoto’s van roverscouts die perfect laten zien wat Scouting is. De 
beste foto’s hiervoor zijn liggende foto’s in een hoge resolutie. Pak de 
foto’s van je zomerkamp of van het overvliegen er nog maar eens bij, 

wie weet zit er iets tussen! Je kunt je foto mailen naar  
tijdrover@scouting.nl. Het kan zijn dat we daarna nog contact met je 

opnemen voor een kort interview. Sta je met meerdere mensen op 
de foto? Vraag dan ook aan de anderen of ze het goed vinden dat je 

de foto instuurt. 

42 Zo doen we dat
44 Culinair hoogstandje 
45 Leer van je dromen
47 Plan je zomerkamp 
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In een individualistische maatschappij kies je je 
eigen levensweg. Jij bepaalt zelf wel wat je doet 
en hoe je dat doet. De banden tussen jou en 
andere mensen zijn relatief los. Je bent dus, als 
het goed is, onafhankelijk van anderen. Je zorgt 
voor jezelf en je naaste familieleden: je ouders, 
grootouders, broers en zussen. Alleen voor die 
mensen voel je je verantwoordelijk. Als je 
eenmaal je eigen gezin hebt, draait je leven 
daarom. Tegenover het individualisme staat het 
collectivisme. In een collectivistische maat-
schappij staat het belang van de groep altijd 
voorop en is jouw persoon – jouw wensen, 
meningen, ideeën - dus van ondergeschikt 
belang. De groep – niet alleen je eigen gezin, 
maar de hele familie - biedt je bescherming in 
ruil voor onvoorwaardelijke loyaliteit. 

It takes a village…
In verreweg de meeste landen op de wereld gaat 
het groepsbelang boven het individuele belang. 
De groep bepaalt dus hoe iedereen zich dient te 
gedragen. Dat begint al bij de geboorte. De 
eerste groep waar een mens onderdeel van is, is 
het gezin. In veel landen is de hele familie - 
opa’s en oma’s, ooms en tantes, neven en 
nichten, de hele rataplan – dat gezin. Of zelfs de 
hele gemeenschap. ‘It takes a village to raise a 
child’ is een beroemd Afrikaans gezegde. Nou 
ja, eigenlijk weet niemand precies waar het 
gezegde vandaan komt, maar het past wel goed 

bij Afrika, waar veel collectivistische culturen 
leven. Als een kind in een willekeurig dorp in 
Kenia zich misdraagt heeft iedere volwassene 
het volste recht om het kind een ‘corrigerende 
tik’ te geven. Moet je in Nederland eens flikken! 
Hier bij ons is de manier waarop mensen hun 
kinderen opvoeden iets waar niemand buiten 
het gezin iets mee te maken heeft.

Het middelpunt van de wereld
Nederland scoort erg hoog op de ‘individualis-
meladder’. Alleen de Verenigde Staten, Austra-
lië, Groot-Brittannië en Canada zijn individua-
listischer ingesteld. Van jongs af aan leren 
kinderen hier te denken in termen van ‘ik’. Een 
Nederlands kind ziet zichzelf als het middel-
punt van de wereld – en dat mag ie ook! Een 
Nederlands kind mag wensen uiten en menin-
gen geven, en daar wordt (meestal) naar 
geluisterd. Nederlandse kinderen mogen zelf 
keuzes maken. Naar welke school je wilt, wat je 
wilt studeren, op welke clubjes je wilt zitten, 
naar welke muziek je luistert, je mag het hier 
allemaal (tot op zekere hoogte en misschien is 
het bij jou net effe anders, maar toch…) zelf 
bepalen. Wil je je haar paars verven? Ga je 
gang. Zolang niemand er last van heeft mag je 
lekker uitzoeken wie je bent en wat bij je past. 
Je krijgt een grote vrijheid om je leven in te 
richten zoals jij dat wilt. Als je maar eerlijk 
bent. Je bent immers verantwoordelijk voor je 
eigen keuzes, dus ook voor je eigen fouten.  
Iets ontzettend stoms gedaan? Eigen schuld,  
dikke bult. Heb je een probleem met iets 
of iemand? Dan moet je het zelf oplossen  
en voor jezelf opkomen. 

Me, myself and I

In Nederland zijn we sterk op  

onszelf gericht; we leven in een 

individualistische maatschappij.  

De meeste andere landen zijn collec-

tivistisch ingesteld. Hier is het 

belang van de groep juist doorslag-

gevend. Wat trekt jou het meest? 

Verstoten
Onderaan de individualismeladder staan 
landen in Midden- en Zuid-Amerika, met 
Guatemala als hekkensluiter. Maar ook Aziati-
sche en Arabische landen scoren laag. Je kunt 
natuurlijk ook stellen dat ze hoog scoren op 
collectivisme. Als je in één van deze landen iets 
stoms hebt gedaan wordt de hele groep daarop 
aangekeken. Jij hebt een winkelruit ingegooid, 
maar iedereen moet zich ervoor verantwoor-
den, van je kleine zusje tot en met je opa en zijn 
buurman. Gelukkig straalt het ook op ze af als 
je iets heel goeds hebt gedaan… Dan is het hele 
dorp trots. In collectivistische culturen word je 
van baby af aangeleerd te denken in termen van 
‘wij’. Eigen wensen en een eigen mening 
ventileren is niet wat er van je verwacht wordt. 
Problemen oplossen doe je met behulp van je 
vrienden en familie. De steun van de groep is 
onvoorwaardelijk. Het allerergste wat je dus 
kan gebeuren in een collectivistische samenle-
ving is verstoten worden uit je groep.

Eenzaam 
Collectivisme en individualisme hebben beiden 
voor- en nadelen. Is het niet geweldig wanneer 
je mag zijn wie je bent? En dat je recht hebt op 
privacy? Dat je een eigen mening mag hebben? 

Je moet er toch niet aan denken dat een ander 
alles voor je bepaalt? Als alles goed gaat is het 
heerlijk, die grote mate van individuele 
vrijheid. Maar als het niet goed gaat, kan het 
zwaar zijn. Om hulp vragen durven veel 
mensen niet; je bent immers verantwoordelijk 
voor jezelf. Je problemen worden gezien als je 
eigen schuld. Het kan best eenzaam zijn om 
alles alleen te moeten doen. 
Het leven in een collectivistische samenleving 
biedt vaak warmte en bescherming. De hele 
groep neemt het altijd voor je op. En je wordt 
in grote mate geholpen. Er is altijd wel iemand 
die je bij kan staan, met wat dan ook. Dat is 
heel mooi. Maar wanneer je jezelf geweld aan 
moet doen kunnen die familiebanden juist 
gaan knellen. Als je eigenlijk iets anders wilt 
dan de groep voor je bedacht heeft heb je een 
probleem. 

Betrokkenheid
Betekent het dan dat het ieder voor zich is in 
de Nederlandse samenleving? Zeker niet! Juist 
bij Scouting leer je wat het betekent om 
onderdeel van een groep te zijn. Hoe fijn het is 
om op elkaar te kunnen vertrouwen. En hoe 
gezellig het is met elkaar. Dat weten ze in 
België nog beter dan bij ons in Nederland. 
Terwijl België ook een hartstikke individualis-
tisch land is rijzen de wachtlijsten voor 
Scouting er de pan uit. De Belgen vinden het 
geweldig op Scouting, en het is ook nog eens 
goed voor hun cv. Uit de krant: ‘Het staat voor 
betrokkenheid, het vermogen om samen te 
werken en compromissen te sluiten.’ Heb jij als 
roverscout mooi het beste van twee werelden!



Culinair hoogstandje 

Surf ’n turf: land en zee op één bord 
VOORGERECHT
Steak tartaar met langoustine
Dit heb je nodig voor 8 personen
• 300 g rundvlees • 1 sjalot • 1 augurk  
•  1 el mayonaise •  wat tabasco • 1 eidooier  
•  wat worcestershiresaus • olijfolie  
•  ½ el mosterd • 3 el mayonaise  
•  ½ el mierikswortelpasta • cayennepeper 
•  boter • 8 grote garnalen (bij de vishandel  
    of uit de diepvries) • spuitflesje  
•  kleine kookring

1. Snijd het vlees in reepjes en daarna in zo 
klein mogelijke blokjes: in tartaar dus. 
Neem niet snel genoegen: het moet zo fijn 
mogelijk. Snijd de sjalot en augurk heel 
fijn. Meng de tartaar met de sjalot, augurk, 
mayonaise, tabasco, eigeel, worchester-
shiresaus, olijfolie en mosterd. Breng op 
smaak met peper en zout. 

2. Meng de mayonaise met de mierikswortel-
pasta en cayennepeper. Zeef dit en doe in 
het spuitflesje. Pel en ontdarm eventueel de 
garnalen. Verhit wat boter in een koeken-
pan en bak ze kort. Bestrooi met peper en 
zout. Verdeel de tartaar in porties. Maak 
van ieder portie met de kookring een mooi 
rondje. Leg er een grote garnaal op en spuit 
er zigzaggend wat mierikswortelmayo over.

Klapstuk op tafel 
HOOFDGERECHT
Met paddenstoelen gevulde kip 
Dit heb je nodig voor 5 personen
• 450 g kastanjechampignons • 2 sjalotjes  
• 2 tenen knoflook • 150 g ontbijtspek • 1 klont 
roomboter • 1 citroen • 2 handjes paneermeel  
• 1 hele kip (circa 1400 g) • 750 g krieltjes  
• 1 el gedroogde tijm • 2 el olijfolie 

Snijd de champignons, sjalotjes en knoflook fijn en 
het ontbijtspek in kleine stukjes. Verhit de boter in 
de pan, bak het spek 3 minuten aan en voeg daarna 
de champignons, sjalotjes, knoflook, gedroogde 
tijm en wat peper toe. Draai het vuur uit. Rasp de 
gele schil van de citroen boven het champignon-
mengsel en knijp de helft van de citroen erboven 
uit. Voeg het paneermeel toe. Verwarm de oven 
voor op 200 °C. Bekleed een bakplaat met bakpa-
pier. Haal het touwtje/elastiekje van de pootjes van 
de hele kip. Stop ongeveer de helft van de vulling 
tussen het vel en het vlees en probeer zo goed 
mogelijk te verdelen. Vraag hierbij vooral hulp om 
de kip vast te houden. Stop de rest van de vulling in 
de kont van de kip en bind de pootjes weer bij 
elkaar. Leg op de bakplaat de aardappeltjes er 
omheen. Besprenkel nog met wat olijfolie (zo krijg 
je straks een lekker knapperige velletje) en knijp de 
overgebleven halve citroen erboven uit. Bestrooi 
met peper en zout en schuif de kip in de oven. Bak 
in 45 minuten goudbruin en gaar. 

De ultieme uitdaging: een menu dat lonkt naar een sterrenrestaurant. Daar heb je tijd én hulp voor 
nodig. Sla de handen ineen en zorg samen tijdens een opkomst voor een culinaire topavond!  

Waarom dromen we? 
Daar zijn verschillende antwoorden op mogelijk. We 
verwerken gebeurtenissen, emoties en informatie in 
onze dromen. En we verzinnen nieuwe ideeën terwijl we 
slapen. Zo vond Elias Howe de naaimachine uit nadat hij 
erover gedroomd had en kreeg Beethoven inspiratie 
voor zijn muziek in zijn slaap. Maar eigenlijk weten we 
helemaal niet zo goed wat dromen precies zijn en 
waarom we dromen. Er is simpelweg te weinig weten-
schappelijk onderzoek naar gedaan. En dan zijn de 
onderzoekers ook nog afhankelijk van wat mensen 
zeggen over hun dromen. Lekker vaag allemaal.
Toch is er niks leukers dan je eigen dromen duiden. 
Misschien krijg je wel goede inzichten over jezelf en heb 
je daar overdag weer wat aan. Herken je deze dromen? 
Het zijn enkele van de meest voorkomende. 

Je bent naakt
Er was niks aan de hand toen je de straat op ging, maar 
ineens realiseer je je dat je geen kleren aan hebt. Je 
schaamt je dood en voelt je ontzettend kwetsbaar. Ben 
je bang om je gevoelens te tonen? Het kan ook 
betekenen dat je onvoorbereid bent op iets belangrijks. 
Of heb je een geheim verklapt? Als je het fijn vond om 
naakt te zijn betekent het dat je juist goed in je vel zit.

Je vliegt
Hoog boven de huizen en bomen kun je alles goed 
overzien. Fijn he? Je hebt alles onder controle in je 
leven. Misschien ben je zelfs echt boven jezelf uitgeste-
gen. Als je het moeilijk vindt om te vliegen, of je wordt 

Leer van je dromen
Gedroomd dat je ineens poedelnaakt op het schoolplein stond? Of dat al je tanden uit je mond vielen? 

Heel veel mensen hebben deze dromen. Wat zouden ze betekenen? En wat heb je eraan om dat te weten? 

erin belemmerd, dan heb je die controle niet. Wat staat 
er in de weg?

Je valt
Ineens val je diep in een donker niets. Het is heel eng 
om je nergens aan vast te kunnen houden. Waarschijnlijk 
ben je onzeker en ergens bang voor. Welke gebeurtenis 
uit je dagelijks leven overweldigt je? Kun je moeilijk 
meekomen? Ben je bang om te falen?

Je verliest je tanden
Er zit een tand los en die valt eruit. Of je tanden 
veranderen ineens in poeder. Dromen kunnen heel 
creatief zijn… Waarschijnlijk maak je je zorgen over je 
communicatie. Ben je gestrest over een presentatie? Een 
andere uitleg is dat je je zorgen maakt over je uiterlijk. Is 
er een reden dat je je minder aantrekkelijk voelt? 

Je bent te laat
Aargh! Je doet er alles aan om die trein te halen maar 
het lukt maar niet! Het betekent dat je bang bent voor 
veranderde omstandigheden. Is er iets nieuws in je leven 
gekomen? Veel mensen dromen ook dat ze rennen maar 
niet vooruit komen. Herken je dit? Het kan betekenen 
dat je je hulpeloos voelt, of bang bent dat je een doel 
niet haalt.

Je bent onvoorbereid op een examen 
Of te laat voor het examen. Je voelt je waarschijnlijk 
onzeker, gefrustreerd en gestrest. Of je bent bang niet 
aan de verwachting van anderen te kunnen voldoen.

44 |  scouting magazine 

Alleen doen: dromen-
dagboek bijhouden
Vergeet je altijd wat je 
gedroomd hebt? Wanneer 
je pen en papier naast je 
bed legt, kun je je dromen 
meteen opschrijven als je 
wakker bent geworden. 
Er zijn ook apps die je 
erbij helpen, zoals Droom 
Dagboek en Dream Moods. 
Daarop kun je ook je dromen 
inspreken.
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NIET VERGETEN BIJ….
 HET PLANNEN VAN JE ZOMERKAMP
Een van de leukste activiteiten van het seizoen is meestal toch wel het zomerkamp, al is het gelijkertijd 

ook één van de discussiepunten binnen een roverscoutsstam. Iedereen heeft tenslotte een ander beeld bij 
een vakantie of kamp. De een relaxt het liefst op het strand, terwijl de ander misschien wel een mooie 

trektocht wil gaan maken. Als jullie het eens zijn over wat voor soort kamp het moet gaan worden, is het 
tijd om te gaan plannen. Begin daar op tijd mee, zodat die gave camping die jullie op het oog hadden nog 

niet is volgeboekt en iedereen nog op tijd vrij kan vragen om mee te kunnen. 

… Alle taken te verdelen en op papier te zetten 
wie waarvoor verantwoordelijk is;
… De periode waarin je op kamp gaat vast te 
zetten;
… Te bepalen waar je naartoe gaat, allemaal te 
regelen dat je vrij bent en daarna een locatie vast 
te leggen;
… Te kijken hoeveel budget er is en of er nog 
acties nodig zijn om dat budget ruimer te maken;
… Na te gaan of jullie de benodigde verzekerin-
gen hebben (kijk ook op www.scouting.nl voor 
meer informatie hierover);
… Een materiaallijst te maken zodat je jullie 
terrein kunt aankleden en zoek ook uit hoe je al 
deze spullen naar jullie bestemming gaat vervoe-
ren;
… Na te denken over welke activiteiten jullie gaan 
doen en uit te zoeken of hier al dingen voor 
gereserveerd moeten worden; en hoe en of jullie 
zomerkamp nog een thema zou moeten hebben;
… Dat jullie ook weer terug naar huis moeten en 
daarna waarschijnlijk nog wel wat tijd nodig 
hebben om op te ruimen. Maak daar ook gelijk 

duidelijke afspraken over zodat de spullen niet te 
lang onnodig blijven liggen;
… Te evalueren na afloop van het kamp. Grote 
kans dat dat jullie kan helpen om het zomerkamp 
voor het jaar daarna nog beter te organiseren. 
Schrijf eventuele verbeterpunten op en pak die 
lijst er weer bij als je aan de slag gaat met het 
plannen van het volgende zomerkamp;

Nog meer tips nodig? Neem eens een kijkje op 
www.scouting.nl/roverscouts! 

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop                14 échte winkels                Producten speciaal getest door en voor scoutsJe steunt Scouting in Nederland met je aankoop                14 échte winkels                Producten speciaal getest door en voor scoutsJe steunt Scouting in Nederland met je aankoop                14 échte winkels                Producten speciaal getest door en voor scouts

www.scoutshop.nl

Nomad

De inritsbare voering zorgt voor
voldoende warmte in de koude 

nachten, zonder is de slaapzak warm 
genoeg voor in de zomer. 

Nomad Travel Compact
€ 109,95

€ 129,95

€ 19,95

Nomad Clay
20 liter / in zwart of groen

NIEUW!

Nomad Batura
55 liter / in zwart of blauw
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Vind je dat jouw mooiste Scoutingfoto ook een plekje verdient op 
deze pagina? Stuur hem dan in via redactie@scouting.nl! De beste 

foto’s hiervoor zijn liggende foto’s in een hoge resolutie. En een 
foto die natuurlijk op en top Scouting en actie uitstraalt! Tijd om 
je fotoverzameling nog eens door te bladeren. Het kan zijn dat we 

na ontvangst van je foto nog contact met je opnemen voor een 
interview. Sta je met meerdere mensen op de foto? Vraag dan ook 

aan hen of het goed is dat je ons de foto toestuurt.  

SCOUTS INFO

F O T O G R A F I E :  M A R C O  N I J L A N D

50 Meiden in Scouting
53 Ontgroenen en kampdoop
54 Succesvol samenwerken

 56 Gilwell-training
58 van Scout tot BN'er 

62 Steun Scouting in Nederland
64 Toekomstproof de feestdagen door

66 Dichter bij elkaar
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WIJ GELOVEN DAT ALLE MEIDEN ALLES 
KUNNEN BEREIKEN WAT ZE WILLEN.

1.  Richt een meidenunit op
Een meidenunit is een groep meiden, niet per se 
gebonden aan speltakken, leeftijden of groepen. Het 
Scoutingaanbod richt zich op de wensen van de 
meiden die lid zijn van de meidenunit. Wist je dat er 
vanuit Scouting Nederland een bijdrage beschikbaar is 
voor het opzetten van je meidenunit? Zo hoeft geld 
geen drempel te zijn. Meer informatie hierover vind je 
op de website.  

2. Organiseer een Girl Powerrr-event
Met de best practise Girl Powerrr-event richt je je 
werving op één dag specifiek op meiden. Je vindt het 
stap voor stap plan voor dit event op de website.

3. Draai eens e en ongemengde opkomst
Door je opkomst ongemengd te draaien geef je ruimte 
aan de specifieke behoeften van meiden en jongens. 

4. Heb je ongelijke verhoudingen binnen je groep? 
Geef dan meiden of jongens voorrang op de wachtlijst 
zodat je de balans kunt terugbrengen

HOE JIJ KUNT BIJDRAGEN AAN MEER 
MEIDEN IN SCOUTING:

5 Zorg voor gemengde leidingteams
Vrouwelijke leiding is belangrijk als rolmodel en kan de 
beleving van de meiden met vrouwelijke tact inschat-
ten en bijsturen.

6. Ga een samenwerking aan met andere groepen  
in de buurt
Kijk hoe andere groepen zich richten op meiden 
(jongens). Wellicht kun je samen een opkomst voor 
meiden organiseren of wellicht een meidenunit 
starten. 

7. Wees als bestuur het goede voorbeeld; zorg voor 
een goede verhouding van 50%-50%

Wil je meer weten? Scan de QR-code 
of kijk op www.scouting.nl/meiden.

Ben jij graag een rolmodel 
(v/m) voor meiden?
1. Coach meiden om met zelfvertrouwen te spreken
2. Leer meiden met conflicten om te gaan
3. Moedig meiden aan hun succes te claimen
4. Inspireer meiden om gezonde risico's te nemen
5. Vier vrouwelijk leiderschap
Ook voor mannen!

Informatie/aanmelden: www.scouting.nl/meiden of  
meiden@scouting.nl 

Mede mogelijk gemaakt door WAGGGS en de UPS Foundation
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Ontgroenen en kampdoop, tijd 
voor nieuwe rituelen!

In de spiegel kijken, hoe zou jij je voelen?
Als leiding heb je een belangrijke rol in het 
doorgeven van jullie tradities, ceremoniën en 
symbolen. Tradities versterken het groepsge-
voel, laten zien dat je ‘erbij’ hoort en dragen 
bij aan het ontwikkelen van de identiteit van 
Scouting. Soms is het echter zo, dat een 
traditie of ceremonie zoals een ontgroening 
of een kampdoop niet zo positief is voor een 
jeugdlid. Het kan zijn dat iemand voor schut 
gezet wordt of dat het angst inboezemt, wat 
hun vertrouwen in anderen kan schaden. Het 
kan ook zijn dat een traditie als ouderwets of 
saai ervaren wordt. Vraag je daarom altijd af 
wat het doel van de traditie is en of dat ook 
daadwerkelijk een meerwaarde heeft. Is het 
nog wenselijk? Vindt iedereen het leuk en 
worden hun grenzen gerespecteerd? Hebben 
de jeugdleden er inspraak op? Hoe kijken de 
ouders en de buitenwereld hier tegenaan? Kun 
je het hen uitleggen? Hoe zou jij je voelen?

Tijd voor nieuwe welkomstrituelen
Als je je realiseert dat niet iedereen zich fijn 
voelt bij zo’n activiteit, dan is het tijd om dat 
te veranderen. Het kan zijn dat er maar iets 
kleins hoeft te veranderen, maar misschien is 
het ook wel tijd om iets totaal nieuws te 
verzinnen dat beter past binnen Scouting. 
Ceremoniën zijn namelijk niet statisch. Je 

Een tijd geleden zijn we allemaal geschrokken van een uit de hand gelopen ontgroeningsritu-
eel. Bij Scouting zijn ceremoniën, tradities en symbolen een belangrijk onderdeel. Ze motive-
ren en structureren op een positieve manier. Maar gaat de manier waarop we onze tradities 

en ceremoniën invullen wel mee met deze tijd? Het is slim om deze in je groep af en toe 
tegen het licht te houden. De veiligheid van kinderen is immers ons grootste goed.

draagt ze generatie op generatie over, maar ze 
blijven veranderen en vernieuwen. 
Overvliegen doen we bij Scouting tenslotte 
nog steeds, maar de manier waarop is héél 
anders dan vroeger.

VEILIGHEID VAN 
KINDEREN STAAT 
VOOROP
De traditionele manier van ontgroenen 

of een kampdoop zijn in onze maat-

schappij en in onze vereniging niet meer 

passend. Een positieve traditie, bijvoor-

beeld een welkomstceremonie, past 

veel beter. Scouting staat natuurlijk 

voor het leren kennen en verleggen van 

je grenzen, maar het mag nooit zo zijn 

dat kinderen er bang voor zijn, het 

gevoel krijgen dat ze voor schut staan 

of dat ze er geestelijk of lichamelijk 

letsel aan overhouden. De veiligheid 

van de kinderen staat voorop, dat is ons 

grootste goed. Laten we er bij Scouting 

voor zorgen dat zij zich welkom en 

veilig voelen.
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Klecker / Leatherman

De eerste functionele

armband van 

Leatherman!

Klecker Lumberjack
Ook te bevestigen op een tak. 

Klecker Feller
Ook te bevestigen op een tak

Klecker Bijlsteel
Geschikt voor de Feller en

Lumberjack

€ 149,95

€ 119,95

€ 199,95 € 229,95

Leatherman Tread armband
Stainless / zwart

€ 27,50

De Lumberjack is tevens een multiool, bevat ook een mes, bithouder, 5 moersleutels, clip en een riemsnijder



scouts info |  5554 |  scouting magazine scouts info |  55

SUCCESVOL SAMENWERKEN
Samenwerken hoort echt bij Scouting. Want samen ben je sterker dan alleen. Maar 

samenwerken is niet altijd even makkelijk. Welke vaardigheden zijn noodzakelijk om 
succesvol te kunnen samenwerken? Wat staat een succesvolle samenwerking in de weg? 

En wat kun je doen om je jeugdgroep beter te laten samenwerken? 

Bij het samenwerken probeer je met zijn allen 
een gezamenlijk doel te bereiken. Zo simpel is 
het. Maar toch ook niet. Want samenwerken 
gaat niet vanzelf. Om goed te kunnen samen-
werken hebben we bepaalde vaardigheden 
nodig. Om mee te beginnen moeten kinderen 
voor een goede samenwerking onder meer: 
•  elkaar leren kennen
• elkaar respecteren
• elkaars grenzen respecteren
• elkaar willen helpen
• naar elkaar luisteren
• hun eigen zegje kunnen doen
•  aardig tegen elkaar zijn
• kunnen delen

Sociale dieren
Deze basisvaardigheden voor samenwerken 
leren kinderen meestal al van jongs af aan. Het 
zijn eigenlijk hele basale omgangsvormen. Maar 
zonder deze vaardigheden wordt het helemaal 
niks met dat samenwerken. Gelukkig zijn 
mensen sociale dieren en willen we allemaal 
niets liever dan met andere mensen samenzijn. 
Gerespecteerd worden, ons zegje kunnen doen 
en al die andere dingen die hierboven staan, bij 
ieder van ons staan ze hoog op het verlang- 
lijstje. 
Als kinderen ouder worden ontwikkelen ze nog 
meer vaardigheden die ze nodig hebben om 
met anderen te kunnen samenwerken. 
 
Zo leren ze: 
• met elkaar te overleggen
• elkaar aan te moedigen
• elkaar complimentjes te geven
• elkaar te steunen
• elkaar uit zichzelf te helpen 
• elkaar om hulp te vragen

• te plannen
• zich in het standpunt van de ander te 
 verplaatsten
• meningsverschillen te accepteren
• overeenstemming te bereiken
• kritiek te uiten en te kunnen ontvangen
• met elkaar problemen op te lossen 
• met elkaar conflicten op te lossen 
• rekening te houden met elkaar 
• de groep te stimuleren

Een wonder 
Als kinderen bovenstaande vaardigheden een  
beetje in de vingers hebben staat niets een goede 
samenwerking in de weg. Maar je vraagt wel veel 
van ze… Dus gaat het soms mis. 
Bijvoorbeeld wanneer iemand zijn eigen belang 
boven dat van de groep stelt. Wanneer 
iemand alles in zijn eentje wil doen. Wanneer 
kinderen het niet zo goed met elkaar kunnen 
vinden. Wanneer er groepjes ontstaan. Wanneer 
de kinderen geen vertrouwen hebben in 
zichzelf, in elkaar of in de leiding. Wanneer ze 
niet zo goed begrijpen wat er van ze verwacht 
wordt. Wanneer ze het niet eens zijn met de 
opdracht. Wanneer ze niks van iemand kunnen 
aannemen. Wanneer ze ruzie krijgen over wat 
dan ook. Wanneer ze zich niet willen inzetten. 
Wanneer de taakverdeling niet wordt geaccep-
teerd. Wanneer iemand zich niet aan de 
afspraken houdt. Wanneer ze het nut van 
samenwerken niet inzien. Wanneer iemand zich 
buitengesloten voelt. Of wanneer iemand het 
fysiek of mentaal niet kan bijbenen. Er kan 
zoveel misgaan dat het haast een wonder is als 
de samenwerking wel goed gaat! 
Het is helemaal niet raar als samenwerken 
moeizaam gaat. Ook onder volwassenen is 
succesvol samenwerken helemaal niet vanzelf-

SUCCESVOL SAMENSPELEN
Er zijn heel veel spellen die alleen gewonnen kunnen 
worden wanneer de groep goed samenwerkt. Om een 
idee te krijgen:
• Max de kat bordspel voor jonge kinderen. Samen   
 brengen ze de diertjes in veiligheid die hongerige 
 Max wil oppeuzelen.
• Mount Everest Bordspel voor wat oudere kinderen. 
 De spelers vormen samen een team bergbeklimmers,  
 die allemaal hindernissen moeten overwinnen om de  
 top van de Mount Everest te bereiken.
• Levend Stratego buitenspel. Twee teams proberen de  
 vaandel van de tegenpartij te stelen.
• Voetbal. Zelfs Messi en Ronaldo kunnen in hun eentje  
 geen voetbalwedstrijd winnen. 
• De weerwolven van Wakkerdam. Weerwolven en   
 burgers staan elkaar na het leven. Wie overleven de   
 strijd?

sprekend. Als het niet lukt, dan 
moet je ingrijpen. Of, beter: het risico op 
mislukken minimaliseren.

Geen hogere wiskunde
Hoe kun je nu je groep helpen beter samen te 
werken? Ook dat is geen hogere wiskunde. Blijf 
hameren op de basisvaardigheden van het 
samenwerken: respect hebben voor elkaar, 
vriendelijk zijn, elkaar helpen etc. Bereid je 
opkomst goed voor, zodat je niet voor al te grote 
verrassingen komt te staan. Wees slim in het 
maken van groepjes; welke kinderen vullen elkaar 
goed aan, welke kinderen kunnen van elkaar leren 
etc. Hussel vaste groepjes ook eens door elkaar, 
bijvoorbeeld wanneer de sfeer in een nest niet 
goed is. Delegeer slim en geef kinderen geen 
taken die ze onmogelijk kunnen uitvoeren. Geef 
duidelijke instructies. Geef het goede voorbeeld. 
Heb aandacht voor de kinderen en luister naar 
hun vragen. En geef ze complimenten als ze het 
goed doen!
Samenwerken is een manier om een gezamenlijk 
doel te bereiken. Een brug pionieren, maar ook 
het clubhuis opruimen en schoonmaken. Als dat 
lukt zou je kunnen spreken van een succesvolle 
samenwerking. Maar wat nou als de sfeer niet 
leuk was? Dan heb je wel een mooie brug en een 
keurig clubhuis, maar geen leuke opkomst gehad. 
Is de samenwerking dan succesvol geweest? 

Eigenlijk niet, toch? Dus behalve het naar een 
resultaat toewerken is het minstens zo belangrijk 
dat iedereen het leuk heeft gehad. Uiteindelijk 
zitten kinderen op Scouting omdat ze dat leuk 
vinden. En ook jij zit er voor je lol. Succesvol 
samenwerken is dus misschien wel het meest: 
pleziervol samenwerken!
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2019 WORDT EEN
BIJZONDER JAAR!
Wil jij in 2019 een nieuwe stap zet-
ten in je Scoutingcarrière? Volg een 
Gilwell-training!
 
Het lijkt nog ver weg, maar 2019 staat bijna 
voor de deur. Tijd om weer eens de balans 
op te maken. Hoe draait je team? Bespre-
ken jullie met elkaar wat er goed gaat of 
misschien anders kan? Of vind je het lastig 
daar de juiste woorden voor te vinden? Wil 
je misschien wel teamleider worden, maar 
eerst wat steviger in je schoenen staan om 
die rol te kunnen vervullen? Een Gilwell- 
training kan je nét dat steuntje in de rug 
geven om een nieuwe uitdaging aan te 
gaan. 
Het jaar 2019 wordt bijzonder, met drie 

een speciale jubileum Gilwell-training op 
een wel heel bijzondere locatie: Gilwell 
Park in Engeland! Naast het verkennen van 
deze buitengewone omgeving, ligt de focus 
zoals bij elke Gilwell-training op het 
ontmoeten van jezelf en anderen, het 
ontdekken waar je goed in bent en waar je 
nog wilt leren om dit vervolgens verder te 
ontwikkelen. Dit alles gebeurt natuurlijk 
met een flinke dosis lol en echte Scouting-
activiteiten!

In juni is er een tweede ‘special’: een 
zeilende Gilwell. We zagen de blauwe 
Scoutfits al veel tijdens trainingen. Ze zijn 
niet weg te slaan bij het kampvuur en bijna 
altijd vol mooie verhalen over kampen en 
opkomsten op en rond het water. Toch was 
er nog nooit een Gilwell-training op het 
water. En daar is het nu hoog tijd voor. Met 
een team vol waterscouts wordt volgend 
voorjaar een Gilwell op het water georgani-
seerd. Tijdens deze Gilwell zullen we 
gebruikmaken van zeilboten en andere 
middelen op het water om een fantastische 
Gilwell-ervaring neer te zetten. Jasper 
Kroeger is Gilwell-trainer en waterscout in 
hart en nieren; “Een Gilwell-avontuur op 
het water. Ik kan niet wachten!”. Ken of ben 
jij iemand voor wie deze unieke eerste 
Gilwell op het water een mooie kans is? De 
inschrijving is geopend. 
(Zie ook www.scouting.nl/zeilendegilwell).

In het najaar van 2019 is ook een Gilwell- 
training, gewoon in Nederland maar daar-
door zeker niet minder bijzonder. Houd de 
website in de gaten om te zien wanneer en 
waar je jouw uitdaging aan kunt gaan. Kijk 
op www.scouting.nl/gilwell-cursusinfo voor 
meer informatie en schrijf je in!
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unieke ‘once in a lifetime’ trainingen. 
Allereerst is daar de jubileumtraining in 
april. Om te vieren dat er al 100 jaar 
Gilwell-trainingen worden gegeven, is er 
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Je kunt wel stellen dat Martijn Aslander 
Scout in hart en nieren is. Op z’n zevende 
sloot hij zich aan bij de Woudlopers in 
Borger. Sindsdien zit het Scouting-dna in 
zijn bloed. Alles wat Martijn doet (of heeft 
gedaan), is terug te leiden naar scouting. 
Van het runnen van een outdoorbedrijf in 
z’n jonge jaren tot aan het bouwen van het 
grootste hunebed ter wereld.  

Waarom ben je op Scouting gegaan?
“Daar is een simpele verklaring voor: ik kon 
niet voetballen. En eigenlijk was geen enkele 
sport aan mij besteed.  
Ik was op zoek naar uitdaging. Die vond ik bij 
de Woudlopers in Borger. Ik was een jaar of 
zeven toen ik bij de welpen terechtkwam. Ik 
vond het te gek om de wereld om me heen te 
ontdekken.”

Het keerpunt in je leven?
“Haha, achteraf gezien wel ja. Als ik niet op 
scouting was gegaan, was mijn leven heel 
anders verlopen. Dat weet ik zeker. Als puber 
– ik zat nog op scouting – startte ik mijn eigen 
buitensportbedrijf en in no time werkten 
allemaal vriendjes van scouting mee. Spelen-
derwijs was ik aan het ondernemen, gewoon 
met activiteiten die we bij de scouting leerden. 
Op een gegeven moment was ik weer toe aan 
een nieuwe uitdaging en besloot ik de grootste 
hunebed ter wereld te gaan bouwen. Voor dit 
soort stunts heb je echt een scoutingmentaliteit 
en -houding nodig.”

En hoe uit zich dat?
“Op scouting heb ik geleerd hoe om te gaan 
met uitdagingen en teleurstellingen, veerkrach-
tig te zijn, door te zetten, te zoeken naar 

oplossingen als iets niet lukt, positief te blijven 
en dat ieder idee dat je hebt uit te voeren is. Het 
leuke bij scouting was dat we altijd ideeën, hoe 
gek ook, mochten aandragen. Okay, jij wilt een 
toren bouwen van 20 meter hoog. Hoe doe je 
dat dan, waar moet je rekening mee houden? 
Bij scouting leer je te denken in mogelijkheden, 
omgaan met anderen, samen te werken en 
zorgen voor veiligheid voor jou en anderen. 
Die skills hebben mij veel gebracht.” 

Wat is je het meest bijgebleven van je 
scoutingtijd? 
“Ik herinner me nog levendig, ik was een jaar 
of 16, dat we vlotten gingen bouwen om 
piratenwedstrijdjes mee te doen. Het was tof 
om na te denken over wat nodig is om zo’n 
bakbeest te laten drijven, bestuurbaar te maken 
en er met meerdere scouts op te kunnen varen 
zonder te zinken. Om zoiets te realiseren heb je 
allerlei talent en passie nodig van scouts om je 
heen. Dat soort uitdagingen, die samenwerkin-
gen en de enorme variatie in spel vond – en 
vind – ik geweldig!”

Was je fanatiek bij Scouting?
“Zeker, ik vond het leuk om mezelf te blijven 
uitdagen. Zo hadden we de laddercompetitie; 
iedere week was er een challenge waarmee je 
punten kon verdienen. Onze ploeg, de Tijgers, 
was bloedfanatiek om sneller of beter dan de 
anderen te zijn. Niet op een lelijke manier, nee, 
puur om boven onszelf uit te stijgen, tot het 
gaatje te gaan om die punten te scoren.”

Heb je nog steeds contact met vrienden uit 
die tijd? 
“Ik heb banden gesmeed voor het leven. Met 
een aantal mensen die ik op Scouting heb 
ontmoet, werk ik nu nog samen. Sowieso ben 
ik nog steeds betrokken bij Scouting. Zoals 
afgelopen zomer tijdens Roverway 2018. Ik gaf 
een optreden voor bijna 4.500 scouts uit 52 
landen. Het is geweldig om jonge mensen te 
raken met mijn verhaal over waarom de wereld 

wel wat meer Scoutingachtige houdingen zou 
mogen aannemen.” 

Je hebt zelf jonge kinderen, breng je hun al 
scoutingskills bij?
“Haha! Waar mogelijk zeker. Ze zijn nu nog erg 
jong, bijna 2 en 4 jaar. De oudste stimuleer ik 
om in bomen te klimmen, maar daar moet je 
met een vierjarige nog best mee uitkijken, heb 
ik ervaren. Ook gaan we met zaklampen op pad 
en is de oudste dol op kampvuurtjes. Mijn 
kinderen hebben redelijk veel veerkracht, 
huilen niet snel, dus wie weet ontpoppen ze 
zich ooit als echte scouts.”

van scout tot

Over Martijn Aslander

Martijn Aslander is stand-up filosoof en 

auteur van (management)boeken. Zijn 

nieuwste boek Hoe bouw je een hunebed is 

onlangs verschenen. Ook bouwde hij 

handmatig met hulp van honderden scouts 

en 14.000 vrijwilligers uit heel Nederland 

het grootste hunebed ter wereld. Zowel op 

het podium als in zijn boeken brengt hij de 

complexe impact van technologie op de 

samenleving in kaart.

‘In alles wat ik doe zit veel 
Scoutingdna’
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www.scoutshop.nl

Cadeautips

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop                14 échte winkels                Producten speciaal getest door en voor scoutsJe steunt Scouting in Nederland met je aankoop                14 échte winkels                Producten speciaal getest door en voor scoutsJe steunt Scouting in Nederland met je aankoop                14 échte winkels                Producten speciaal getest door en voor scouts

NIEUW!

€ 12,95

Puzzel Jamboree
       1.000 stukjes

Kijk voor meer puzzels op ScoutShop.nl/puzzels!

€ 4,95

€ 35,95

€ 24,95

€ 22,50

€ 2,50

€ 3,50

Scouting Original 
notitieboekje

Gietijzeren tosti-ijzer

Voor boven het

kampvuur!
Verkrijgbaar in

meerdere kleuren!
Victorinox Houtsnijden

Tientallen gemakkelijke stap-voor-stap
projecten!

Survivaltool

Scouting Original
hoodie donkerblauw

Eendje World Scout
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bij de ScoutShop maak je als eerste kennis met 
de nieuwste outdoorproducten en kun je 
meedenken over het assortiment. Veel nieuwe 
scouts gaan naar een winkel om hun eerste 
Scoutfit te passen en te kopen. Vaak hebben zij 
ook een slaapzak of rugzak nodig. Als winkel-
vrijwilliger kan jij hierin goed adviseren.

Mobiele ScoutShops door héél nederland
Naast 14 winkels heeft ScoutShop ook vier 
mobiele ScoutShops. 
Met de mobiele ScoutShops gaan de vrijwilli-
gers langs bij vele groepen of(regio) activiteiten. 
Je komt hierdoor bij Scoutinggroepen en –regio’s 
in het hele land. Daarnaast vind je de mobiele 
ScoutShops ook op evenementen als Fundays, 
Exxploraxxion, Scout-In, Roverway en Nawaka. 

Daar krijg je als vrijwilliger de kans krijgt om 
evenementen mee te draaien en veel direct 
contact met (jeugd)leden te hebben. 

Vrijwilligers op de achtergrond
Uiteraard zijn er ook vrijwilligers die zich meer 
op de achtergrond bezighouden met de 
ScoutShop. Zij schrijven bijvoorbeeld product- 
reviews, beheren de sociale media van de 
ScoutShop of schrijven blogs. Ook een leuke 
vrijwilligers job als je niet per sé in de spot-
lights wil staan! 

Enthousiast geworden?
Leuk! Bij de ScoutShop zijn we altijd op zoek 
naar vrijwilligers. Neem contact op via 
info@scoutshop.nl als je interesse hebt. 

Steun Scouting in Nederland,   shop bij de ScoutShop!

De ScoutShop is dé winkel van Scouting 
Nederland. Je vindt bij de ScoutShop alles 
voor je Scoutfit, maar ook alles wat je 
nodig hebt voor je zomerkamp of voor 
toffe opkomsten. Doe je veel outdoor- 
activiteiten, dan ben je bij de ScoutShop 
ook aan het goede adres. Je koopt bij de 
ScoutShop alles voor outdoor cooking,  
je vindt er gave groepsspellen, je nieuwe 
rugzak, kleding, schoenen, tent, mes, 
zaklamp, kompas, slaapzak of matje en 
allerlei andere kampeeraccessoires. 

Veel meer dan een webshop
Wist je dat de ScoutShop behalve een website 
ook fysieke winkels heeft die volledig draaien 
op de inzet van vrijwilligers? Als vrijwilliger 

Een mobiele ScoutShop komt graag langs 
bij Scoutinggroepen en –(regio)activiteiten. 
Ook een mobiele ScoutShop bij jullie op 
bezoek? Stuur even een mailtje naar  
mobiel@scoutshop.nl .



De decembermaand staat weer voor de deur. Een maand vol feesten en rituelen. 
Elk met z’n eigen sfeer. Om je uit te dagen hebben we voor elk feest 5 varianten 
bedacht om het nog leuker, spannender en/of mooier te maken. We hebben ons 

daarbij laten inspireren door de toekomstthema’s. 

Toekomstproof de feestdagen door
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Sinterklaas is natuurlijk het feest van het 
(door)geven. Een feest waarbij we elkaar voor 
de gek proberen te houden. Een feest waarbij 
je door een gedicht of surprise iemand op 
een grappige manier kan laten merken wat je 

van iets vindt. Waarbij je iets aan de kaak kan 
stellen. Wat ga jij delen met een kwinkslag?

Voor Kerst en Oud & Nieuw hebben we ook de 
nodige inspiratie voor je. Die lees je op www.
scouting.nl/toekomst/feestdagen  
Hier vind je de eerste 5 tips om Sinterklaas 
toekomstproof te vieren. 

Op zoek naar nog meer inspiratie vanuit de 
toekomstthema’s? Scan de QR-code en haal 
inspiratie uit de verschillende netwerken.

Wat geef jij als cadeau? #openendiversSoms heb je het niet eens door wat voor ‘cadeautje’ je bent als (team)lid. Omdat jij doet wat je doet. Omdat jij iets betekent voor een ander. Omdat jij een ander uitdaagt. 
Doe om de beurt een strik in je haar en leg een lege cadeaudoos op je  schoot. Hoor wat voor cadeautje jij voor anderen bent. 

Welke routegedichten leiden tot de cadeautjes? #ontwikkelingenuitdagingMaak eens een speurtocht in de vorm van een doorgeef-gedicht. Ieder leest een (persoonlijk) stukje. Aan het einde van de tocht vind je de cadeautjes terug die je op een uitdagende manier moet bemachtigen. 
Wat wordt jullie gezamenlijke cadeau? #samenwerkenenverbindenKoop eens een cadeau voor een groepje. Pak de verschillende onderdelen apart in, al dan niet met een gedicht. Geef daarna de tijd om aan de slag te gaan met het cadeau. Welke nieuwe ‘verbindingen’ leg jij zo? 

Welke chocoladeletter krijg jij dit jaar? #vrijwilligers Geef jij dit jaar eens een andere letter dan de letter van iemands  voornaam? Bedenk wat jij vindt dat iemand bijdraagt aan de groep.  Welke kwaliteit is dat? De eerste letter van die kwaliteit is dan de letter  die je cadeau doet. Met een gedicht erbij maak je het helemaal af. 
Waar vieren jullie Sinterklaas dit jaar? #trotsenzichtbaarheidSinterklaas komt graag op de leukste plekken. Waar laat je hem dit jaar z’n verjaardag vieren? In het verzorgingshuis om de hoek, het dorpshuis,  een andere club of andere scoutinggroep?Welk cadeau kan je dan meebrengen voor de plek waar je te gast bent?

TT     SINT

O&U

O&D

S&V

V

T&Z
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Jeroen is 9 jaar. Blonde krullen, sproeten en een 
lach op zijn gezicht. Op school gaat het goed. 
Hij heeft vriendjes en vriendinnen en zijn 
prestaties zijn goed. Hij heeft genoeg hobby’s. 
Zo, op het eerste gezicht, lijkt het niet een 
jongen die zelf aangeeft therapie of hulp nodig 
te hebben. Schijn bedriegt. Thuis gaat het er 
wat minder gezellig aan toe. Hij heeft vaak 
ruzie met zijn oudere broer Sam. En Jeroen is 
vaak de aanstichter van de ruzies. Volgens zijn 
ouders, maar ook volgens hem zelf. 
‘Er is iets wat mij enorm irriteert aan hem’, zegt 
Jeroen. ‘En dan wil ik gewoon niet dat hij met 
mij speelt, of dat hij mijn spullen leent. Het 
liefst wil ik hem niet in mijn buurt hebben.’
Ouders hebben al van alles geprobeerd om de 
band tussen de jongens te verbeteren. Belo-
ningsprogramma’s, leuke dingen samendoen en 
straffen. Niets hielp. In ieder geval niet op de 
lange termijn. 
Samen met Jeroen heb ik een gesprek over 
wanneer zijn nare gevoel voor zijn broer Sam is 
begonnen. Jeroen geeft aan dat dit gevoel 
begonnen is toen hij nog klein was. Toen ik 
klein was deed Sam mij vaak pijn. Hij kneep 
mij of duwde mij zodat ik viel. Volgens mij 
vond hij het niet fijn dat ik er was. 
Nu ben ik groot en kan ik hem terug doen wat 
hij mij een tijd heeft aangedaan. Ik kan hem nu 
pijn doen. Jeroen neemt wraak vanuit pijn van 
vroeger. Hij wil door pesten en 
buitensluiten laten 
zien dat hij sterk 
is en hem 
aankan. Hij  
heeft de  
controle. 
Toch beseft 
Jeroen ergens 

wel dat dit gedrag niet handig is. Het lukt hem 
alleen niet dit zelf te veranderen. 
Er zit lading op de situaties dat Sam Jeroen pijn 
deed. Met EMDR halen we de lading eraf. Er 
kunnen nu langzaam stapjes gezet worden naar 
een betere band tussen Jeroen en Sam. Eerst 
kijk, speel en onderzoek ik samen met Jeroen 
naar hoe hij zou willen reageren op Sam en op 
welke manier hij dit kan gaan doen. Thuis gaat 
hij oefenen. 
Een aantal weken verstrijken. Voordat ik hem 
zie, belt zijn vader mij op. Het gaat een stuk 
beter tussen de twee jongens. Er is veel minder 
strijd en ze spelen soms zelfs samen. Ook 
Jeroen geeft aan dat het beter gaat. Eerlijk als 
hij is geeft hij daarnaast aan welk gedrag hij 
nog lastig vindt aan Sam en op welke wijze hij 
daar nu op reageert. De komende sessies gaan 
we daar spelenderwijs mee aan de gang. Ook 
Sam sluit een paar keer aan. 
Ik zie stukje bij stukje hen steeds meer ontspan-
nen, dichter bij elkaar komen, een band krijgen. 
Wat mooi om te zien!

TIPS VOOR SCOUTS
Als de samenwerking tussen scouts niet 
optimaal verloopt, kijk dan eerst hoe dit komt. 
Is er iets voorgevallen waardoor er spanning of 
strijd is ontstaan? Is dit uitgepraat of niet? Is er 
sprake van jaloezie of angst? Wat maakt dat 
een kind zich groot wil gedragen/ wat maakt 
dat een kind zich klein wil gedragen? Tal van 
vragen die je jezelf maar ook de scouts kunt 
stellen om te onderzoeken waar het gedrag nu 
vandaan komt. Samen kunnen jullie kijken hoe 
de sfeer kan verbeteren. 
Als het probleem wat dieper ligt dan is het 
ook fijn om dit aan de ouders te informeren. 
Zij kunnen dan zelf beslissen om hulp van 
buitenaf in te roepen om hun kind te helpen 
met datgene waar hij of zij tegenaan loopt.

Dichter bij elkaar
Deze column is geschreven door Irene Heim, zij is sinds 2005 integratief kindertherapeute. 

Ze behandelt kinderen die om welke reden dan ook uit balans zijn.
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Scouty
In Scouty geven we je nog wat last-minute 

tips voor op je verlanglijstje van Sinterklaas, Kun je 
lezen hoe puzzels gemaakt worden en hoe je er zelf 
een maakt en vind je instructies om zelf een tam-
boerijn te maken.

Beverpost
In Beverpost lees je deze keer alles over 

bloeddrinkers en telefoons en hoe je een memo-
ryspel kunt maken. Stuiter beleeft een spannend 
avontuur en we hebben weer wat mooie boekentips!

DEZE KEER IN...

Flitz
Flitz staat vol met creatieve knutseltips 

waar je samen mee aan de slag kunt, een quiz over 
striphelden en een spannend verhaal voor bij het 
kampvuur. 

IXIXEL
In IXIXEL vind je weer de leukste apps, 

blogs en vlogs, kun je meer leren over evalueren 
en helpen we je met het organiseren van een 
sportevenement. Ook leuk: de expeditietip!

Tijdrover
Tijdrover is deze keer gevuld met een 

heerlijk recept waar iederen zijn handen voor uit 
de mouwen moet steken lees je meer over onze 
individualistische maatschappij en helpen we je vast 
op weg voor je zomerkamp. 

Scouts Info
In Scouts Info lees je over succesvol samenwerken, 
nieuwe rituelen, een interview met Martijn Aslan-
der en tips om toekomstproof de feestdagen door 
te komen. 




