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INHOUD
De zomervakantie zit erop en iedereen is weer 

naar school of aan het werk. Hopelijk heb je een 
mooie zomer gehad, misschien ben je wel 
meegeweest naar Roverway of Nawaka!  

Het nieuwe Scoutingseizoen is begonnen en het 
zou zomaar kunnen dat je binnenkort overvliegt 
naar een nieuwe speltak of dit seizoen voor het 

eerst begint bij je nieuwe speltak. Voor je ligt een 
nieuw Scouting Magazine om het nieuwe seizoen 

goed mee te beginnen. Veel leesplezier! 
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Vlinders Pulled PorkWie ben jij?Balonnenfun
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LEUSDEN, 31 MEI 2018 16:14
Logeerbever Kevin van Scouting Jorisgroep Oudewater had vandaag een 
wel heel bijzondere dag! Hij mocht met Lars mee naar het grote kantoor 

van Scouting Nederland. Kevin kreeg een kijkje achter de schermen, stelde 
zich keurig aan iedereen voor en mocht zelfs even kijken bij de directeur op 

zijn werkkamer. Verder was hij natuurlijk aanwezig bij een vergadering, 
maar de rest van de dag zat Kevin netjes achter zijn bureau te werken. Die 

avond schreef hij al zijn avonturen in zijn vriendenboekje. Heeft jouw 
beverspeltak ook een logeerbever? Dan willen we natuurlijk graag 

kennismaken! Stuur een mailtje met een foto naar beverpost@scouting.nl

BEVERPOST
5 tot 7 jaar

F O T O G R A F I E :  W E N D Y  V A N  R O S S U M 

6 Van dichtbij op een rij  
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8 Voorleesverhaal 
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10 Voor jou uitgelezen 

 11 Knutseltip
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vlinders in Nederland
Kijk daar, in de vlinderstruik! Wat zijn het er veel! Rebbel weet precies 

hoe alle vlinders heten. Ze herkent ze aan hun mooie vleugels.

De 3 meest voorkomende

Atalanta
De atalanta is bruin in het midden met daaromheen een oranje baan. Bovenaan de 
voorvleugels is hij zwart-wit. En helemaal onderaan de achtervleugels heeft hij vier 
blauwe vlekjes. Deze vlinder fladdert door heel Europa. Je vindt hem zelfs nog hoog in 
de bergen! In de winter woont hij in het zuiden. Daar is het dan lekker warm. In de zomer 
trekt hij naar het noorden toe. Het is dus een trekvlinder. Hij doet er ongeveer vijf weken over om 
van de Middellandse Zee naar Scandinavië te vliegen. Knap hè? Het is een reis vol gevaren. Vlinders die 
de reis overleven kunnen gaan paren. Dat duurt soms wel een uur! Het vrouwtje legt daarna eitjes. Altijd 
op de brandnetel, aan de onderkant van de blaadjes. Klinkt pijnlijk, maar dat is het niet. 

 Kleine vos
De kleine vos heeft een harig grijs lijfje. Zijn vleugels zijn oranje. Bovenaan de voorvleugels is hij  

zwart-geel gestreept als een bij. En aan de hele onderkant heeft hij een sierrandje van blauwe poortjes. 
Ook de kleine vos legt eitjes op de brandnetel. Soms wel honderd tegelijk. Ongeveer een week later 

komen er rupsjes uit. Die doen de hele dag niets anders dan hun buikje vol en rond eten. Daar worden ze zo dik 
van dat ze wel een paar keer uit hun vel scheuren. Gelukkig krijgen ze steeds een nieuw velletje. Ongeveer drie weken later 

zoekt de dikke rups een rustig plekje op. Daar gaat hij verpoppen. Hangend aan een tak of muurtje maakt hij een slaapzak 
om zich heen. Het lijkt of hij in een diepe slaap is. Maar als hij na acht tot twaalf dagen uit zijn pop komt is hij veranderd in 

een vlinder. Dat heet metamorfose.

Dagpauwoog   
Ook de dagpauwoog heeft oranje vleugels. Je herkent hem direct, want op zijn vleugels staan vier paars- 
blauwe ‘pauwenogen’. Het lijkt wel alsof ze erop geschilderd zijn. De mooie tekening schrikt zijn vijanden 
– vogels vooral - af. De onderkant van zijn vleugels is bruin. Als hij even uitrust klapt hij zijn vleugels tegen 
elkaar, zodat hij op een rottend blaadje lijkt. Zo verstopt hij zich. Slim! De dagpauwoog leeft in heel Europa en is een 
beetje een feestbeest, want hij houdt van zonnebaden en nectar drinken. Daarom is hij zo dol op de bloemen van de 
vlinderstruik. Met zijn lange roltong (die lijkt een beetje op een papieren feesttoeter) zuigt hij de suikerrijke nectar uit 
de bloem. Ook de dagpauwoog legt eitjes op de brandnetel. En de rupsjes eten zich er bol van. Misschien 
vind jij de brandnetel gemeen, voor de vlinders in Nederland zijn ze van levensbelang!
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VAN DICHTBIJ OP EEN RIJ: 

1 2 3

4 5 6

Antwoorden: 1. Ballon, 2. Duikplank, 3. Papieren vliegtuig, 4. Pijl en boog, 5. Katapult, 
6. Uitgebloeide paardebloem, 7. Draaidop fles, 8. Tokkelbaan (zipline), 9. Opstijgend vliegtuig



Het is een mooie dag. Ik zit lekker in de tuin met een glaasje limonade als ik 
opeens iets hoor. *BOEM* klinkt het bij het huis. Het is een vogeltje dat tegen 
het raam is gevlogen. Verschrikt ligt het vogeltje op het gras voor het huis. Hij 
heeft vast hoofdpijn van de harde knal. Gelukkig zie ik Rebbel lopen en vraag 
haar om hulp. “Hoi Rebbel! Er is een vogeltje tegen het raam gevlogen en hij 
kan niet meer vliegen. Zullen we hem helpen?”, vraag ik. “Dan hebben we wel 
een paar dingen nodig”, zegt Rebbel. “Kun jij bij Fleur en Keet vragen of zij 
misschien een schoenendoos hebben? Dan pak ik thuis een paar handschoenen 
en een zachte doek”. Ik loop naar het huis van Keet en Fleur en vraag hen om 
een schoenendoos. Die hebben ze gelukkig en een paar minuutjes later kom ik 
weer bij de tuin aan, waar Rebbel al klaar staat met de andere spullen. We 
prikken genoeg gaatjes in de schoenendoos, zodat de vogel kan ademen. De 
doek leggen we op de bodem. “Ik ga het vogeltje nu oppakken, kun jij het 
doosje vasthouden zodat ik hem erin kan leggen?”, vraagt Rebbel. “Natuurlijk!”, 
zeg ik. Rebbel trekt de handschoenen aan en pakt het vogeltje op. Ik houd de 
doos goed vast en Rebbel legt het vogeltje erin. We doen het deksel erop en 
zetten het vogeltje binnen neer, zodat hij rustig kan bijkomen. “Hoe zullen we 
hem noemen?”, vraagt Rebbel. “Ik vind Freddie een leuke naam”, 
zeg ik. “Dan laten we Freddie nu lekker even met rust, alleen 
af en toe even kijken hoe het met hem gaat”. Na twee uurtjes 
zit Freddie al weer een stuk vrolijker in de doos. “Het gaat 
al beter hè Rebbel?”, zeg ik. “Klopt Stuiter, ik denk dat 
Freddie graag weer lekker wil vliegen! Zullen we naar 
het bos gaan om hem los te laten?” Samen lopen we 
naar het bos en ik houd de doos waar Freddie in 
zit stevig vast. Op een mooie open plek in het 
bos zet ik het doosje op de grond. “Haal het deksel er maar af 
Stuiter, dan kijken we of Freddie er klaar voor is”. Ik til het 
deksel van de doos en Freddie hupt vrolijk de doos uit. Niet veel 
later fladdert hij de wijde wereld in. “Dat hebben we goed 
gedaan Stuiter”, zegt Rebbel. “Nu hebben we wel wat lekkers 
verdiend! Ga je mee?”.

Stuiter en het vogeltje
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kunt maken. Plaats maar eens een lange dikke stok op een 
plek waar veel zon schijnt. Je zult dan zien dat naarmate 
de tijd verstrijkt de schaduw van de stok zich telkens een 
beetje verplaatst. Probeer het maar eens!

Wereldklok
Pas in 1880 werd in Engeland een standaardtijd ingevoerd: 
de Greenwich Mean Time (GMT). Super handig! Want zo 
wisten alle mensen hoe laat de winkels opengingen, 
wanneer de trein vertrok en hoe laat de schooldag begon. 
Tegenwoordig houden we de de Universal Time (UTC) aan, 
gebaseerd op Greenwich. Deze tijdsaanduiding geldt 
wereldwijd. 

De drie meest voorkomende zonnewijzers

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

Lang, lang, lang geleden bestonden er nog geen 
klokken en horloges. Maar hoe wisten de mensen dan 
hoe laat het was? Daarvoor gebruikten ze zonnewij-
zers. Vaak waren dat staven. Zo ontdekten de oude 
Egyptenaren dat de dag uit 12 delen bestond en de 
nacht ook. Die delen noemen wij nu uren. 

Verplaatsing van de schaduw
Hoe werkt een zonnewijzer eigenlijk? Eigenlijk is het heel 
eenvoudig. We weten dat de zon opkomt in het oosten 
en ondergaat in het westen. Ook weten we dat als de zon 
op bijvoorbeeld een staaf schijnt, er op de grond schaduw 
ontstaat. Dus als de zon zich verplaatst, dan verplaatst de 
schaduw ook. En met behulp van de stand van de 
schaduw konden de oude Egyptenaren de tijdstippen van 
de dag vaststellen. 

Zonnewijzer bouwen
Het leuke is dat je zelf heel makkelijk een zonnewijzer 

DE UITVINDING VAN DE KL   K EN H   RL   GE
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Neem je afscheid van de bevers? Van je meester of je beste vriendin? 

Zwaai ze uit met een handje van papier. Zo blijf je altijd bij ze. 

Keet Kleur helpt je het te maken. 

Wat heb je nodig?
• Een vel stevig, mooi gekleurd papier
• Kleurpotloden en/of viltstiften
• Een schaar
• Een leuke foto van jezelf
• Lijm
• Eventueel leuke stickers
• Eventueel een stokje (satéstokje, ijsstokje,  
 rietje) en plakband

Zo maak je het 

Stap 1. Leg de hand waar je niet mee schrijft op 
het vel papier. Teken met een potlood in je 
andere hand de omtrek van je hand op het 
papier. 

Stap 2. Plak je foto op de hand.

Stap 4. Schrijf je naam erop en een lief bericht.

Stap 5. Versier je hand zoals jij dat wilt. Met  
tekeningen, stickers of wat dan ook. 

Stap 6. Knip de hand uit en plak eventueel met 
plakband een stokje achterop. Nu kun je echt 
zwaaien met je handje!

Kneed en Klieder – Babbe van Ginkel 

Spectrum  – A 12,50

De reis van Vos – Dashka Slater & The Fan 

Brothers –Leopold  – A 14,99

Wow! Ik kan toveren – Mack – Clavis A 19,95

LEKKER KLIEDEREN!
Wie houdt er nu niet van kneden en 

kliederen! Uit Kneed en Klieder maakten 
wij de glitterklei. Super easy! Het afwegen 

van de 
bloem en 
het afmeten 
van het 
water is best 
een precies 
klusje, maar 
daar 
kunnen je 

ouders vast bij helpen. Als je alles door 
elkaar mengt en flink kneedt en goed blijft 
kneden, dan ontstaat er uiteindelijk een 

SPEUREN MET VOS
Vos vraagt zich van alles af. Waarom 

word je van sommige liedjes blij en van 
andere verdrietig? En waarom is water 
nat? De andere vossen hebben geen 
antwoord op al zijn vragen, zij denken 
alleen maar aan eten. Wanneer een 
hertenschip de haven van vossenland in 
vaart, besluit Vos mee te gaan aan boord. 
Samen met zijn reisgenoten – drie herten 
en de familie Duif – gaat Vos op zoek 
naar de antwoorden op alle vragen die hij 
in zijn kop heeft. Een prachtig (voorlees)
verhaal met schitterende prenten.

TOVENARIJ BESTAAT 
Wat een prachtig boek is Wow! Ik kan 

toveren. Het gaat over magische verschijn-
selen in de natuur. Over planten en dieren 
die dingen kunnen die alleen een tovenaar 
kan. Ze kunnen vuurwerk maken, licht 
geven, zich vermommen of zich zelfs 
onzichtbaar maken. In dit boek lees je over 
de verdwijntrucs 
van de glasvlinder 
en de inktvis, over 
de basiliskhagedis 
die over water 
loopt, over lichtge-
vende kwallen en 
anemonen en over 
slangen, panters en roofvogels die dingen 
zien die wij niet zien. Laat je betoveren 
door dit magische boek vol boeiende 
weetjes en betoverende plaatjes. 

knutseltip

beverpost |  11

Zeg maar dag met je handje!zacht, lekker kneedbaar goedje. Kleur- 
stofje en glitters erdoor kneden en klaar is 
je zelfgemaakte glitterklei! In Kneed en 
Klieder staan nog veel meer leuke kneed- 
en kliederrecepten. Wat dacht je van 
unicornslijm, chocoladeklei, wolkenverf 
of zandschuim? Uren kneed- en klieder-
plezier verzekerd met dit boekje. P.S. 
Vergeet niet oude kleren aan te trekken. 

VOOR JOU
UITGELEZEN

H
IER 

BEN IKMAM
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7 tot 11 jaar

SCOUTY
ZOETERMEER, ZATERDAG 21 JULI 2018, 13.30 UUR
Liam (9) vliegt zijn moeder Helena om de hals. Wat heeft hij haar 

afgelopen week gemist! De welp van de Rimboejagers van de  
 Ashantigroep uit Zoetermeer was voor de tweede keer mee op 
zomerkamp. Vol verhalen komt hij terug. Over de alien Rasj die 

bij het Naaldenveld in Bentveld op aarde was gecrasht doordat er 
ruimteafval tegen zijn ruimteschip was gekomen. De welpen gingen 
hem laten zien hoe fantastisch Nederland is. ‘Het was echt een tof 

kamp; we hebben allemaal te gekke dingen gedaan’, vertelt Liam en-
thousiast. ‘We deden allerlei toffe spellen, zoals de ‘freeze-dance’ en 
huttenroof. Dan gingen we in groepjes hutten maken met takken en 

bladeren uit het bos en moesten we proberen de vlag van elkaars hut 
te roven. Door de ‘bewakers’ was dat niet zo makkelijk als het leek.’ 

Liam raakt vooral niet uitverteld over het uitstapje naar Linnaeushof, 
een te gekke speeltuin. ‘Daar was het echt cool! Het was grappig dat 
alien Rasj er ook was. Uiteindelijk hielp Darth Vader van Star Wars 
hem weer naar zijn eigen planeet terug te keren. En toen gingen wij 

lekker patatjes eten!’ 

F O T O G R A F I E : J A N  P E R E B O O M

14 Voor jou getest 
15 Dit kan ik beter dan m'n ouders 
16 Alles over meditatiemuziek

17 Hoe wordt het gemaakt? 
18 Strip



Ook verkrijgbaar via de ScoutShop 
(www.scoutshop.nl/bubblelab-zeepbellen.html)
BubbleLab – Kleine Avonturen – A 10,95

Roza Rozeur Ingenieur – A 13,95 + Roza 
Rozeurs Grote werk- en knutselboek voor 
jonge ingenieurs – A 16,95 – Andrea Beaty 
Uitgeverij Nieuwezijds

DIT KAN IK BETER 
DAN M’N OUDERS! 

Een natuurmuseum beginnen

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

10.000 REGENBOOGZEEPBELLEN 

Hoe leuk is het om je eigen bellenblaas te maken! Met 
het magische poeder van BubbleLab maak je in een 
handomdraai je eigen geweldige super bubbelende 
bellenblaas. Het enige dat je hoeft te doen is een fles 
groene Dreft, 5 liter water en een buisje met spectacu-
laire bubbelkorrels in een grote teil te mengen. Heel 
goed roeren en … zeepbellen maken maar! Met dit 
sopje, dat je maar liefst twee maanden kunt bewaren, 
kun je de allergrootste en –mooiste bellen maken! 

MAAK HET MET ROZA

De verlegen Roza wil een beroemd uitvinder worden 
en bouwt ’s avonds van allerlei spulletjes de meest 
geweldige dingen. Worstjes-op-brood-automaten, 
zweefbroeken, slangenverdrijvende kaasslierthoeden. 
Maar omdat ze bang is om te mislukken verbergt Roza 
haar uitvindingen onder haar bed. Totdat haar 
overgroottante Roos op bezoek komt. Zij laat Roza 
zien dat je je voor een eerste mislukking niet hoeft te 
schamen – je moet er juist een feestje van maken! 
En vind jij het net als Roza leuk om dingen te maken, 
doe dan met Roza mee en ga zelf de super-de-su-
per-techniekuitdaging aan! Het Grote werk- en knutsel-
boek is een knutsel-, teken- en puzzelboek waar meer 

WENDY EN DIXIE

Wendy brengt de zomer door op de vervallen 
paardenboerderij van haar oma nadat haar opa is 

overleden. Ze komt erachter 
dat de slager in het dorp 
een gewond paard naar de 
slacht wil brengen. Wendy 
helpt het paard, dat ze 
Dixie noemt, te ontsnappen 
en ze verstopt het dier bij 
haar oma’s boerderij. Lukt 
het haar het paard te 
redden? 

dan 40 gave dingen in staan om zelf uit te vinden, te 
tekenen en te maken. Zo word jij net zo’n slimme 
uitvinder als Roza!
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Net als Pippi Langkous kun je alles, ook 
als je het nog nooit hebt gedaan. Je moet 
het gewoon doen!
Neem jij ook altijd alles wat je in de natuur vindt mee 
naar huis? En stop je het dan in een doosje? Leuk, maar 
niet zo leuk als je eigen museum beginnen! In een 
museum worden allemaal dingen bewaard, waar iedereen 
naar kan kijken en van kan leren. Wat voor dingen?  
Dat kan van alles zijn, van voetballen tot schilderijen en 
van bodemvondsten tot … alles dat uit de natuur komt!

Waar wacht je nog op? Aan de slag!
Een natuurmuseum beginnen is echt niet moeilijk.  
Let maar eens op:
1. Eerst moet je spullen verzamelen. Ga naar het park  
of bos, je achtertuin of het strand. Overal waar natuur is. 
Verzamel schelpen, bladeren, boomvruchten, veren, 
stenen, slakkenhuizen enzovoort. Misschien vind je wel 
een fossiel of braakbal! Je mag de natuur niet verstoren, 
dus neem geen levende dieren en planten mee.

2. Nu komt een ingewikkeld maar heel leuk werkje.  
Je moet alle gevonden spulletjes registreren. Dat betekent 
nauwkeurig beschrijven. Geef alles wat je hebt verzameld 
een uniek nummer. Zoek dan de wetenschappelijke naam 
op, zodat iedereen op de 
hele wereld snapt waar jij 
het over hebt. De 
halfgeknotte strand-
schelp heet dan 
spisula subtruncata en de tamme kastanje castanea sativa. 
Dat kun je allemaal op internet en in boeken vinden. Schrijf 
ook precies op wanneer en waar je alles gevonden hebt.

3. Nu moet je alles nog tentoonstellen. Dat kan in een 
boekenkast, op een plank of – en dat is natuurlijk het 
allermooist! - in een glazen vitrinekastje. Leg al je 
natuurschatten op de juiste plek bij elkaar. Bijvoorbeeld 
schelpen bij schelpen en bladeren bij bladeren. Dan kun je 
ze goed vergelijken. Leg er een papiertje met informatie 
naast. Zo weet iedereen precies wat hij ziet. 
 
4. Nog leuker en nog informatiever is het rondleiden van 
je bezoekers. Vertel ze alles wat je weet over jouw 
natuurschatten! 

EEN TENTOONSTELLING IN HET CLUBHUIS
Baloe heeft een leuk idee! Leg tijdens de opkomst een natuurverzame-

ling aan met de hele welpenhorde en organiseer een 
tentoonstelling in het clubhuis. Ieder nest is expert 
op één gebied, bijvoorbeeld: bomen (bladeren, 

boomvruchten, zaden, schors), strandvondsten 
(schelpen, zeewier), stenen, dieren (veren, 
botten), fossielen enz. Het nest registreert 
alle vondsten en verzamelt er informatie 

over. Nodig daarna iedereen uit om te 
komen kijken en geef een echte     
 rondleiding.
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VOOR JOU 

GETEST

WINNEN! 
Wendy & Dixie bouwen in de film een unieke 

vriendschap op. Heb jij ook een mooie vriendschap 
opgebouwd met een dier? Is je goudvis je beste 

maatje of komt de kat altijd met je knuffelen als je 
verdrietig bent? Stuur dan een foto van jullie samen 

naar scouty@scouting.nl en wie weet win jij een 
DVD van Wendy en Dixie!
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Het is een drukke tijd voor Baloe nu alle scouts gaan overvliegen. Hij moet nieuwe 
namen en gezichten leren kennen en dat kost energie! Om te ontspannen trekt hij 
zich terug in het Wolvenhol. Of hij luistert buiten naar het geritsel van de 
bomen, het watergespetter van zijn vriend Malchi en het gezang van Chil.  

Zo vergeet hij even alle drukte om zich heen! In een paar stappen vertelt Baloe 
hoe je zelf ook kunt relaxen met geluiden uit de natuur.
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GELUIDEN ZOEKEN
Zoek buiten een rustig plekje op. Leg een 
kleedje in je tuin of op het grasveldje naast je 
huis en ga op je rug liggen. Sluit je ogen. Welke 
geluiden hoor je allemaal? Geef ieder geluid 
even je volledige aandacht. Hoor je de bomen? 
En wat hoor je dan precies? Hoor je hoe de 
blaadjes tegen elkaar aankomen of hoor je de 
takken kraken? Hoor je ook de wind zingen of 
maakt de wind geen geluid? Kun je ook dieren 
ontdekken in de natuur? Welk geluid maken ze?

We gaan een stap verder. Ga weer terug naar 
het eerste geluid, de bomen. Welk gevoel geeft 
het geluid je? Word je er rustig of onrustig van? 
Is het hard of is het zacht? Van alle geluiden die 
je hoort, welke vind je het leukste om naar te 
luisteren? Maak een top drie. Probeer zowel een 
dierengeluid als een natuurgeluid te kiezen.  
Sta nu op van je kleedje en pak je telefoon of 
een ander opnameapparaat erbij. Zoek de kern 
van ieder geluid, dus houd je telefoon dicht bij 
de grond, hoog bij de boom of vlak bij een 
vogelnest of groepje eenden in het water. 

Alles over meditatiemuziek

Opdracht: Slaapoefening
Baloe heeft nog een leuke opdracht voor 
je om te ontspannen. Ga maar op je rug 
liggen en doe je ogen dicht. Denk aan je 
kleine teentje van je linkervoet. En dan 
aan het teentje naast je kleine teentje.  
Ga zo al je tenen langs. Denk ook aan  
je benen, je buik, je armen en alle andere 
delen van je lichaam. Adem rustig in en 
uit. Als het goed is voelt je lichaam steeds 
zwaarder aan, en zak je weg in je bed alsof 
het drijfzand is. Val gerust eventjes in 
slaap!

Eerst had Chil het rijk alleen in de lucht boven de 
jungle. Maar sinds kort vliegen er ook gekke 
apparaten in het rond. Drones zijn dat.  
Chil vertrouwt het niet en wil er het fijne van weten. 
Hij gaat op onderzoek uit en ontdekt een heleboel 
over deze vliegende drones.

Wat is het?
Een drone is een luchtvaartuig zonder piloot aan boord.  
Je kunt hem vanaf de grond met een afstandsbediening 
besturen. Net zoals een bestuurbare auto! Hele slimme 
drones kun je zelfs opdrachten geven, waarna ze 
zelfstandig kunnen vliegen. Vroeger werden drones alleen 
door militairen gebruikt om oorlogsgebieden te filmen. 
Zo konden ze zien of de kust veilig was of dat er vijanden 
in de buurt waren. Tegenwoordig kan iedereen die houdt 
van elektronica een drone kopen. Om mooie luchtfoto’s- 
of video’s mee te maken. Je kunt bijvoorbeeld je eigen 
woonwijk of Scoutingterrein vanuit de lucht bekijken.

De onderdelen
Een drone is namelijk heel stil en best klein. Hij bestaat  
uit verschillende onderdelen. Ten eerste heb je het frame, 
dat is het middenstuk. Aan het frame zitten verschillende 
armen, vaak zes of acht stuks. Iedere arm heeft aan het 
uiteinde een motor. Deze zorgt ervoor dat de drone kan 
vliegen. Aan de motoren zitten ook propellers vast. Dat 

zijn die ronddraaiende armen die je ook in de motoren 
van een vliegtuig ziet! Per motor heeft de drone ook een 
ESP (Electronic Speed Controller). Dit is een klein kastje 
dat ervoor zorgt dat de drone vanaf de grond goed te 
besturen is. Als laatste heeft de drone een accu nodig om 
aan energie te komen om te vliegen.

Chil vergeet helemaal het belangrijkste: de flight 
controller. Dit is een vierkant kastje met knoppen dat 
ervoor zorgt dat de drone blijft vliegen en dat hij 
opdrachten kan uitvoeren. Zo’n kastje wordt vanaf de 
grond aangestuurd met een afstandsbediening. Chil vindt 
het heel knap dat de mens tegenwoordig zulke slimme 
apparaten uit kan vinden. Maar hij is ook blij dat hij kan 
vliegen waarheen hij wil, zonder bestuurd te worden. 
Mochten jullie ooit zelf met een drone 
gaan vliegen, dan zal Chil jullie
vliegende voortuigen 
hartelijk begroeten! 

HOE WORDT HET GEMAAKT?

GELUID OPNEMEN
Druk op de rode recordknop en neem van 
ieder geluid minstens vijf minuten op. Stop en 
begin overnieuw als er een vliegtuig overvliegt 
of je moeder je roept voor het eten. Je wil zo 
weinig mogelijk omgevingsgeluid opnemen.  
Ga nu weer naar binnen, ga op je bed liggen en 
doe je kamerdeur dicht. Leg je telefoon naast je 
oor en druk op play. Doe je ogen dicht. Kun je 
de natuurgeluiden goed horen? Goed zo! Je 
hebt je eigen ontspanningsmuziek gemaakt. 
Hier kun je zo vaak naar luisteren als je wilt. 
Als je druk bent, zoals Baloe bijvoorbeeld.   
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€ 5,95

6-in-1 solar toy set
Maak 6 verschillende modellen die tot 
leven komen door zonne-energie.
Artikelnr. 80820

Survivalarmband
Met kompas, fl uitje en vuurstarter.
Handig voor de leiding: bij afname 
van minimaal 15 stuks: € 4,95! p/st
Artikelnr. 34061

Zaklamp met karabijnhaak
Artikelnr. 35908

Zakboekje welpen
Handig tijdens opkomsten 
en kampen.
Artikelnr. 70107

Kompas karabijn
Artikelnr. 33031

€ 4,95

€ 4,95€ 3,50

€ 15,95

NIeuw!
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A R N E  VA N  D E R  R E ESTRIP      

LEUKE DRONE-WEETJES
• Sommige drones kunnen wel 70 km per  
 uur vliegen
• Je mag met een drone niet boven een  
 vliegveld vliegen
• Met alles erop en eraan weegt een drone  
 zo’n 25 kilo
• Een drone mag tot windkracht vijf in de  
 lucht vliegen
• Een drone kan maar 6 tot 20 minuten met  
 één accu
• Je hebt De Vlieg Veilig app: deze app laat  
 zien waar je mag vliegen met je drone en
 houd je op de hoogte van de geldende  
 wet- en regelgeving voor het vliegen met  
 drones
• Drones worden o.a. gebruikt in de  
 landbouw en tijdens bouwwerkzaam- 
 heden zoals je hiernaast kan zien
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FLITZ
ZWEDEN, HET BUSJÖN MEER, WOENSDAG 18 JULI 

2018, 13.02 UUR
Dorus (12) viel deze zomer met zijn neus in de boter. Net een paar 

maanden lid van Scoutingvereniging Sweder van Voorst in Hummelo 
vertrok hij half juli met zijn speltak voor tien dagen naar Zweden. ‘Het 

was geweldig! We hadden een druk programma: een hike, avondwildsafa-
ri, een dagje Karlstad, lasergamen in het bos, boogschieten. En zo kan ik 

nog wel even doorgaan. Ik ben zelfs 8,5 meter hoog in een boom 
geklommen! Ook gingen we kajakken. In kleine groepjes gingen we met 

zes kajaks op pad. Samen met stuurman Ellen en Angeline bemande ik de 
boot. Ik zat voorop. Het was fantastisch om de Zweedse natuur vanaf het 

water te bewonderen. De eerste helft van de route was een wedstrijd, 
maar toch was het heel gezellig, want we peddelden dichtbij elkaar en 
door het grote aantal bochten moesten we goed samenwerken. Helaas 
was er een grote kans op onweer en werd het tweede deel van de tocht 

afgeblazen. Ik had mijn gitaar meegenomen voor bij het kampvuur, maar 
omdat het zo warm was in Zweden was er een stookverbod. Op 30 

kilometer afstand van onze camping waren bosbranden. Dus hebben we 
geleerd wat we moesten doen als een brand dichtbij zou komen. Gelukkig 

is dat niet gebeurd. En de laatste avond was er toch een kampvuur 
gemaakt van gekleurd crêpepapier en glowsticks en heb ik toch nog  

gitaar gespeeld!’
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NATUURMYTHES
Als scout ben je natuurlijk keigoed in het vertellen van spannende verhalen rond 
het kampvuur. Hoe griezeliger, hoe beter! Soms zuig je het verhaal compleet uit je 
duim, maar vaak val je terug op eeuwenoude mythes. Maar wat weet je eigenlijk 
van mythes? Ben jij in staat om de waarheid te ontdekken? Test het met deze vijf 
mythes uit de natuur. 

1. Wat is waar over de mythe phoenix?
A.  De phoenix kent tien verschillende uitvoeringen
B.  Uit de as van een phoenix, ontstaat een nieuwe  
 phoenix
C. Het dier komt vooral voor in Spaanse mythes

5. Wat is waar over de mythe eenhoorn?
A. Hij kan alleen door meisjes gezien worden
B. Het drinken uit de hoorn van de eenhoorn is dodelijk
C. Naast witte, zijn er ook zwarte eenhoorns

4. Draken staan in China 
symbool voor:
A. Voorspoed en geluk
B. Heldhaftigheid en moed
C. Gezondheid en geluk

2. Welk dier is 
géén fabeldier?
A. De sfinx
B. De zeemeermin
C. De narwal

3. Wanneer is het monster van  
Loch Ness voor het eerst gezien?
A. Het jaar 564
B. Het jaar 1232
C. Het jaar 1933

Een goede verhalenverteller weet wat hij vertelt. Leer daarom het verschil tussen mythes, 
legendes en sagen uit je hoofd. Een mythe gaat over goden, helden en/of mythische 
wezens, het is een verhaal zonder vaste tijd of plaats. Het verhaal maakt vaak deel 
uit van rituelen of religie. Het bekendste voorbeeld is het monster van Loch Ness. 
Een legende is een katholiek volksverhaal met een hoofdrol voor Jezus 
Christus, Maria of een heilig voorwerp. Misschien ken je de legende 
Sint Joris en de draak wel. Een sage is een traditioneel volksverhaal 
dat zich afspeelt op een vaste plaats of moment in de tijd. 
Denk aan hekserij, tovenarij en weervolverij. 

In de houten kist ligt een touw dat werd 
gebruikt voor het redden van mensen van 
gestrande schepen. Het is een zo genaamde 
schietlijn, die vanaf de kust met een kleine 
raket over een schip werd geschoten.  
De noodlottige bemanning kon de dunne lijn 
dan pakken en daarmee een dikke reddingska-
bel naar het schip halen. Dit reddingssysteem 
wordt niet meer gebruikt, maar voor een 
schietlijn zijn er nog wel toepassingen.  
Denk maar aan een touw dat je hoog in een 
boom of over een brede beek wilt hebben.  
Een raket of vuurpijl moet je natuurlijk niet 
gebruiken, maar met een pijl en boog of een 
gepionierde katapult kan je ook ver komen.  
De schietlijn zelf is gewoon een dun touw, 
maar het gaat er om dat deze zodanig is 
opgevouwen dat hij over de volle lengte 
zonder enige hapering loslaat. 

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!

DE SCHIETLIJN 
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De antwoorden:
1B, 2C, 3A, 4B, 5A
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Ballonnen loslaten? Deze keer niet. Want wist je dat je met 

ballonnen tijdens een creatieve opkomst heel leuke dingen 

kunt maken? En ja, dat gaat verder dan papier maché. 

hoe maak ik zelF...

Ballonnenfun!

Verf-art
Nodig: kleine ballonnen of waterballonnen * 
ballonpompje * verschillende kleuren verf * 
dartpijltjes * wit canvas * punaises 

Spuit een scheutje verf in elke ballon en pomp 
er wat lucht bij. Bind ze dicht. Hang het canvas 
doek buiten op een veilige plek en prik de 
ballonnen hierop vast met punaises. Nu kan 
het echte werk beginnen. Gooi met de 
dartpijltjes op de ballonnen. Als alle ballonnen 
kapot zijn, haal je de restjes er af, en laat je de 
verf drogen.
TIP: Geen verf in een fles? Verdun dan wat verf 
met water en vul de ballon met behulp van 
een trechter.   

Bladkunstwerk 
Zoek eerst buiten naar gelijke, mooie (herfst)
bladeren. Blaas een niet al te grote ballon op 
en bekleed ‘m met vershoudfolie. Dip de 
bladeren in behanglijm en plak ze er in een  

Chique waxinelichthouder 
Hang een paar waterballonnen aan een touwtje. 
Dip stukjes kant (of oude, gehaakte tafelkleed-
jes, kijk bij de kringloop) in behanglijm en wikkel 
ze tot halverwege over de 

ballonnen. Laat goed drogen. 
Knal de ballon, vang de 
kanten waxinelichthouders 

op en stop er een theelichtje 
in. 

Stoere schaal
Liever iets stoers op tafel? Maak dan deze 
robuuste schalen van cement. Gebruik een 
keukenweegschaal en giet 60 gr water in een 
schaal. Weeg 340 gr hobbybetonpoeder af in 
dezelfde schaal. Meng het water en het 
betonpoeder goed. Verdeel het mengsel over 
het bovenste gedeelte van een opgeblazen 
ballon. Laat ongeveer 24 uur drogen. Prik de 
ballon lek en verwijder ‘m. Veeg het stof van de 
gegoten schelp. Verf de 
binnenkant van de 
schaal met glanzende 
Art Metal verf en laat 
drogen.

Glow in the dark
Stop een glow in the dark-stick in een ballon 
en blaas hem daarna op. Ook prachtig voor 
als het buiten weer donker begint te worden. 

Halloween-hacks
• De glow in the dark-truc werkt ook heel 
goed met Halloween. Neem dan witte 
ballonnen en teken er enge gezichten op 
met een zwarte stift. 
• Met de decoratiebollen-truc kun je – met 
zwarte wol en spinnen (te koop bij de 
feestwinkel of online) – ook leuke  
Halloweenversieringen maken. 

              patroon op. Laat af en toe wat                         
      bladeren overlappen voor de stevig-            
            heid, maar zorg dat er nog     
      genoeg ‘gaten’ overblijven.    
       Laat nu goed drogen.
Prik dan de ballon door 
en verwijder deze – met 
het vershoudfolie – 
voorzichtig uit het 
kunstwerk. Ook leuk 
met een lampje erin. 

Decoratie wolbollen 
Leuke decoratiebollen voor in de tuin of in 
het clubhuis. Blaas ballonnen op. Liefst mooi 
rond en niet al te eivormig. Giet lijm in een 
bakje en doe er net zoveel water bij.  
De verhouding is dus 50:50. Wikkel een rede-
lijke hoeveelheid wol los van de bol en doop 
deze in het lijmmengsel. Laat even staan. 
Wikkel, als de wol goed doordrenkt is, de 
wol om de ballon heen. Hou het beginnetje 
even vast en laat dat pas los wanneer je er 
een paar keer met de wol overheen bent 
gegaan. Wikkel door tot je het resultaat 
mooi vindt (een iets doorschijnender of juist 
een iets dichtere bol.) Knoop een touwtje 
aan het knoopje van de ballon en laat 
drogen. De wol moet echt helemaal droog 
en hard zijn voor je de ballon laat knappen

Leuk

voor later!

Magische ijsbol
Vul een ballon met water en laat voor  
80 procent bevriezen. Het midden is dan 
niet bevroren. Haal de ballon eraf en laat het 
overige water eruit lopen. Stop er een led- of 
batterijlampje in en klaar is je magische 
ijslamp. 
Let op: nog geen winter? Je kunt ze ook in de 
vriezer maken. Je hebt 
dan wel een grote 
vriezer of groot 
vriesgedeelte nodig.

Lekkerbek-bakjes
Da’s leuk: snoepbakjes die je zelf ook op 
kunt eten. Ook leuk om – bijvoorbeeld op 
zomerkamp - een toetje in te serveren. 
Smelt chocolade au bain-marie. Dat doe je 
door een grote pan met een laag water aan 
de kook te brengen, waarin een kleinere pan 
hangt (die het water niet raakt). Smelt de 
chocolade al roerend in de kleinere 
pan. Neem de pan van het vuur en 
roer de chocolade glad. Wacht tot 
de chocolade iets afgekoeld is 
(anders knallen de ballonnen) en 
doop de waterballonnen er in. 
Zet in de koelkast en wacht tot 
de chocolade hard is. Ze zijn nu 
klaar om te vullen. 
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Een bijzonder kampvuurverhaal  
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Klaas ‘Huttenkloas’ Annink werd daar in 1700 
geboren. Klaas werd uiteindelijk keuterboer, 
maar dat was niks voor hem. Land bewerken? 
Daar had ie geen zin in. Liever ging hij eropuit 
om te stelen: dat verdiende veel gemakkelijker. 
Van honingraten tot loslopend vee: hij jatte 
alles. Later nam hij zijn zoons Jannes en Gerrit 
gewoon mee. Daarbij schuwden ze geen 
bedreigingen: als ze werden gesnapt, dreigden 
ze vaak de schuren met vee in brand te steken. 
Klaas vond het niet snel genoeg gaan. Om het 
echte geld te bemachtigen, zou hij dat direct 
moeten stelen. Gewetenloos als hij was bedacht 
hij dat het het makkelijkst was om mensen 
hiervoor gewoon uit de weg te ruimen.  
De kleine boerderij van Klaas lag eenzaam aan 
de weg in Bentelo, waardoor er 's avonds vaak 
koopmannen langs kwamen die vroegen of ze in 
de schuur mochten slapen, omdat Delden nog 
zo ver was. Vroeger had Klaas ze schreeuwend 
weggejaagd, maar nu riep hij ze binnen, gaf hij 
ze brood en vroeg hoe het met de zaken stond. 
Wie veel geld bij zich had, kwam nooit in 
Delden aan. 

Bekende kousen
Alleen van zijn laatste slachtoffer, de moord 

waarvoor Klaas werd opgepakt, is de naam 
bekend: Willem Stint, de kousenverkoper.  
De vader van Willem was een koppige man. 
Toen zijn zoon maar niet thuiskwam, begreep 
hij dat er wat gebeurd moest zijn. Hij ging op 
weg om zijn zoon te zoeken. De oude Stint liep 
van dorp tot dorp, tot hij op een zondag 
aankwam in Delden. Daar zag hij een man in 
de herkenbare kleren van zijn zoon de kerk 
uitkomen. Het is Huttenkloas. Stint stapte naar 
het huis van de rechter, die hem geloofde en 
Huttenkloas en zijn zoons gevangen nam. 
Klaas liet niets los, maar nadat ze na 110 dagen 
dreigden Gerrit te verminken, ging hij overstag. 
Huttenkloas, zoon Jannes en ook zijn vrouw 
Aarne werd ter dood veroordeeld. Gerrit, de 
jongste, tegen wie men niets bewijzen kon, 
werd als scheepsjongen naar zee gestuurd. 
Huttenkloas, zijn vrouw en zoon behoren in 
Twente tot de laatste criminelen die ter dood 
veroordeeld zijn. Om een bekentenis van 
Huttenkloas te krijgen werd hij 110 dagen op 
een dwangstoel vastgebonden, waarbij handen 
en voeten en ook zijn buik met ijzeren boeien 
werden vastgebonden. Deze stoel is bewaard 
gebleven en staat nog altijd in het historisch 
museum Het Palthe-Huis in Oldenzaal. Wil je 
‘m een keertje zien?

Een spannend verhaal moet je voor je gaat slapen kunnen loslaten. Nu maar hopen 

dat dat met dit verhaal over een roemruchte moordenaar uit Twente ook lukt. 

HuttenkloasTAKE 
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
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ScoutProof Expedition V 65 liter
€ 84,95 (ledenprijs)

ScoutProof Trek Lite 3cm
€ 44,95 (ledenprijs)

ScoutProof Ranger
Groen of blauw

€ 49,95 (ledenprijs)

€ 87,50

Rugzak + Slaapmat + Slaapzak

Slaapmat + Slaapzak
Voordelige

set

aanbieding

Ik ben Jeroen, al jaren actief bij Zeilschool Scouting 
Nederland. Ik zal jullie als verslaggever een klein 
inkijkje geven in de fantastische zomer van de 
Zeilschool Scouting Nederland.

Deze zomer draaide Zeilschool Scouting Nederland weer 
op volle toeren met vijf volle zomerweken. We hebben 
alle weersomstandigheden ervaren, van tropisch warm tot 
lekkere harde wind waarmee je kon knallen over het 
water. Door het warme weer tijdens de eerste zomerwe-
ken zochten we innovatieve manieren om toch koel te 
blijven. Met waterpistooltjes in de hand, watergevechten 
met putsen en tussen het zeilen door een lekkere frisse 
duik bleven we de warmte de baas. Ook was dit natuurlijk 
een geweldig moment om eens een praktijkles te geven 
over wat je moet doen wanneer je omslaat!  
Leuk om een keer te oefenen omdat een vlet normaal 
gesproken bijna nooit omslaat.  

Nawaka
Dit jaar stond de zeilschool ook op Nawaka! Daar hebben 
we ontzettend veel enthousiaste scouts gesproken die al 
bekend of minder bekend waren met de zeilschool. Je kon 
als scout inschrijven voor een korte introductieles.  
Met de aanwijzingen en oefeningen van een ervaren 
instructeur leerden de scouts technieken om hun zeilniveau 

De zomer op de Zeilschool 

DE GOUDEN REGELS BIJ OMSLAAN:
• Tellen of iedereen boven water is.
• Zeg dat iedereen bij de boot moet blijven.
• Zeil strijken
• Probeer het schip overeind te krijgen en leeg 
 te hozen. 

te verbeteren. Op de kant bij de centrale markt was er 
ook genoeg te doen. Knopen oefenen met net geknutsel-
de knopenbordjes, of in de knoop liggen met je zelfge-
maakte armbandjes. Wil jij ook je zeilskills verbeteren of 
wil je gewoon meer weten over de zeilschool? Ga dan 
naar zeilschool.scouting.nl. Tot de volgende zomer!
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ZEEWOLDE, MAANDAG 6 AUGUSTUS 2018, 15.23 UUR
Wat een kleurrijk feest! De opening van het 10-daagse Nationaal 
Waterkamp Nawaka 2018 was een heus spektakel in het centrum 

van Zeewolde. Een dj van ScoutFM draaide plaatjes en vanwege de 
hitte werden er gratis ijsjes en flesjes water uitgedeeld. Onder luid 
gejuich van de ruim 4.200 scouts openden Sjors en Eef met het lied 
‘Ondersteboven’ het Waterkamp. Vervolgens werd ieder subkamp 
geïntroduceerd met een confettikanon. Bij ieder kanonschot vloog 
er gele, rode of oranje confetti de lucht in. Explorer Pleun (17) van 

Scouting Shawano’s uit Lisse was erbij. ‘Het was overweldigend!  
Al die duizenden scouts op het plein bij elkaar, iedereen was blij en 

aan het dansen, dat sfeertje was geweldig! Nawaka is sowieso iedere 
editie een feestje; ik was er voor de derde keer bij. Dit keer deed ik 
mee met subkamp Aan de gracht. We deden zulke gave activiteiten 

en spellen. Levend Tinder voor de singles en de Pubquiz met duizend 
scouts vond ik echt fantastisch. En natuurlijk hebben we ook veel 
gezeild met de lelievlet. Het is leuk om in zo’n korte tijd zoveel 

mensen te ontmoeten, met iedereen praatjes te maken en 
veel te zeilen.’
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‘Wij kennen elkaar allemaal van Scouting. Sommige explorers 
kennen elkaar al sinds de welpen, anderen zitten pas net op 
Scouting. Het is leuk dat de groep nog steeds veranderd van 
samenstelling en dat er alsmaar nieuwe mensen bijkomen. 
Een ‘debutant’ wordt door ons altijd enthousiast onthaald. 
Hoe groter de groep, hoe meer lol is ons motto.’ 

‘Iedereen accepteert elkaar zoals ‘ie is. Een cliché, maar zo is 
het echt. Als je iets anders hebt of je wilt iets delen met de 
groep kan dat altijd. Je wordt niet uitgelachen of raar aange-
keken. Iedereen is welkom bij onze vriendengroep. Dat is 
volgens ons de basis van een oprechte vriendschap. We 
kennen elkaar door en door en daardoor weten we precies 
wat we aan elkaar hebben. En ja, dat betekent soms ook 
dealen met minder leuke karaktereigenschappen. So be it.’

‘We hebben heel veel bijzondere dingen met elkaar 
meegemaakt. Zo liepen we vorig jaar mee met de KWF 
Samenloop voor Hoop. We hebben – elkaar afwisselend –  
24 uur gelopen om geld op te halen voor onderzoek naar 
kanker. Het was zo mooi en krachtig om dit met elkaar te 
kunnen doen en elkaar te steunen. En wat we ook nooit 
zullen vergeten is toen de leiding als grap een scout 
ontvoerde in 2014, dat maakte diepe indruk op ons. 
Iedereen heeft het er nu nog over.’ 

‘Gezellig met z’n allen koffiedrinken, bij het kampvuur, 
gewoon wat kletsen. Een goede kop koffie en een fijn 
gesprek: meer hebben we niet nodig.’ 

‘Nooit! Haha, het enige discussiepuntje blijft onze muziek- 
smaak. De een luistert het liefst naar Ronnie Flex, de ander 
graag naar Slipknot en de volgende wil alleen maar Après- 
ski. De strijd om de aux kabel komt dus telkens terug.’ 

Hoe zien jullie de vriend-
schap voor de toekomst?

‘Een deel van deze groep gaat volgend seizoen over naar 
de Roverscouts. Dat zal best wennen zijn in het begin.  
We zijn nu al zo lang samen met deze groep. Maar we 
verwachten dat we altijd vrienden zullen blijven. 
Misschien zien we elkaar minder dan nu, maar we blijven 
elkaar zeker ontmoeten. We hebben samen zo veel 
meegemaakt, we kunnen ons niet voorstellen dat onze 
vriendschap ooit verbroken wordt.’ 

Pocket Casts
De laatste keer dat iemand je een 
boek voorlas was waarschijnlijk op 
de kleuterschool, maar met Pocket 

Casts keer je terug naar voorgelezen verhalen. 
Omdat je zelf niet hoeft te focussen op zin-
structuren en ingewikkelde woorden, kun je 
volledig opgaan in waargebeurde verhalen, 
spannende reportages en discussies over 
uiteenlopende onderwerpen naar jouw keuze.
Pocket Casts | va. €2,99 | iPhone en Android

The Lockdown
Het is 2028 en door een hack van 
een cybercrimineel kan niemand 
meer bij hun digitale munteen-

heid, zoals bitcoin. Het is aan jou om deze 
cybercrimineel op te sporen met een reeks 
uitdagingen en van tevoren opgenomen 
filmpjes. De app wordt ook wel een digitale 
escaperoom genoemd en is een aanrader voor 
iedereen die gek is van technologie.
The Lockdown | Gratis | iPhone

VLOG op YouTube: 
Booktuber De idioot’
Waar Netflix je suggesties 
voordraagt voor je volgende 

te kijken serie, geeft booktuber (een 
YouTube’er die boeken bespreekt) Floris je 
leuke boekentips. Op zijn kanaal De Idioot 
deelt hij boekbesprekingen van Neder-
landse literatuur, klassiekers, romans en 
korte verhalen. Zijn mening steekt hij 
daarbij niet onder stoelen of banken, wat 
leuke video’s oplevert.

VLOG: LaurDIY
Een blits telefoonhoesje, een 
Halloween-kostuum of 
schoolbenodigdheden: je kunt 

ze natuurlijk kopen, maar je kunt ze ook 
zelf maken. De 22-jarige Laura is een 
vrolijke stuiterbal met een schat aan 
creativiteit die wekelijks filmpjes maakt om 
jouw leven goedkoper, maar vooral leuker 
te maken. Tegen haar kleurrijke DIY- 
projecten kan geen winkelitem op!

Jurassic World Alive
Dit is Pokémon GO versie 2.0. 
Deze keer draait alles om 
dinosauriërs en moet je eropuit 

om Supply Drops (een soort pokéstops) te 
vinden. In plaats van de dinosauriërs te 
vangen, moet je ze beschieten met darts 
vanuit een drone; dit vergt enige behendig-
heid! Door darts te schieten verzamel je 
DNA. Bij genoeg DNA kun je een eigen 
dino maken om mee aan te vallen.
Jurassic World Alive | Gratis | iPhone en Android

    

 

DE LEUKSTE
 

APPS DE LEUKSTE
 

BLOGS/VLOG
S

ScoutVlog
Kijk elke vrijdag mee met de ScoutVlog-
gers! Evi, Pien, Roar, Hielke en Roelof 
nemen je mee op diverse Scoutingavontu-
ren en laten zich uitdagen met toffe 
Scoutingchallenges.  
Heb je zelf een tof idee voor een vlog? 
Mail dan naar vlog@scouting.nl! 

voor het leven
VRIENDEN

De 24 explorers van Scouting van 

Brederode uit Papendrecht vormen een 

hechte vriendengroep. Ze hebben zelfs 

een eigen trui laten maken met hun 

naam en tak erop: Condors 608. Olav 

(18), Vera (18), Nica (16), Martijn (18), 

Cynthia (16), Pratibha (16), Carmen (16) 

en Selfet (18) doen uit de doeken wat 

deze vriendschap zo speciaal maakt.

Hoe hebben jullie elkaar 
leren kennen?

Wat doen jullie het  
allerliefste samen?

Geeft jullie hechte vriendschap 
wel eens problemen tijdens de 

opkomsten?

Wat is er zo leuk aan iedereen? 

Wat is jullie leukste 
herinnering? 

Wat maakt jullie vriendschap 
zo bijzonder?

‘Ieder doet lekker z’n eigen ding. We hebben zoveel 
verschillende soorten mensen in de groep. Het is supertof 
dat iedereen goed met elkaar kan opschieten. Natuurlijk 
ontstaan er onderling ook groepjes, maar als het erop 
aankomt zijn we één!’  
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Je kunt kiezen uit vier verschillende awards. De eerste 
drie doe je samen met (een aantal) andere explorers 
uit je afdeling, de laatste kun je helemaal alleen doen. 

Development award
Waar ben je goed in? Hoe werk je samen 
binnen je afdeling en hoe kun je iets 

betekenen voor een ander? Dat komt allemaal aan 
bod bij deze award. De activiteitengebieden die 
daarbij horen zijn Identiteit en Samenleving. Er is ook 
een link met de Sustainable Development Goals van 
de Verenigde Naties. 

Europe award
Wil je meer internationale contacten op 
doen? Ga met je hele afdeling op bezoek bij 

een groep buitenlandse explorers of ontvang een 
groep buitenlandse explorers. Door deze uitwisseling 
ontdek je wat de sociale en culturele overeenkomsten 
en verschillen zijn tussen julie groep en de buitenland-
se groep. Het activiteitengebied Internationaal hoort 
bij deze award. 

‘Laat je uitdagen!’ is niet voor niets een slogan die je vaak hoort bij Scouting. Ook voor explorers 
is Scouting een uitdagende hobby. Toch kan het zijn dat je nog wel wat meer uitdaging zou willen, 

buiten het reguliere programma. Daarom heeft Scouting Nederland het awardprogramma  
opgezet, een soort pluspakket naast de normale insignes en badges. Wat je leert als explorer is 

tenslotte ook heel handig buiten Scouting! We zetten de awards voor je op een rijtje.

Nature award
Ben je dol op de natuur en wil je daar graag 
meer over leren? Dan is de Nature award 

iets voor jou. Je gaat aan de slag met de thema’s 
natuur, milieu en biodiversiteit. Daarmee valt deze 
award onder het activiteitengebied Buitenleven.

Wil je met één van de awards aan de slag dan kun je 
op www.scouting.nl/spel/explorers/awards meer 
informatie terugvinden!

The International Award 
For Young People
Deze award biedt een uitdagend program-

ma voor jongeren tussen de 14 en 24 jaar waarmee je 
het beste uit jezelf kunt halen. Het is een externe 
award, dat betekent dat scouts niet alleen bij Scouting, 
maar ook via een middelbare school aan dit program-
ma kunnen meedoen. Wereldwijd hebben al meer dan 
8 miljoen jongeren deze award behaald! Wil je hier 
meer over weten? 
Kijk dan op www.scouting.nl/tiafyp

Laat je 
uitdagen!
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Wie ben je en welke levensovertuiging heb je? Begrijp jij 
de wereld om je heen? Hoe kijk je naar jouw scoutingafde-
ling: wil je dat iedereen hetzelfde is of kun je dit loslaten 
en - in alle verschillen -  je weg erin vinden? Wist je dat 
het superveel inzicht geeft in jezelf als je daar eens wat 
langer over nadenkt? Dat je je hierin kunt ontwikkelen? 
Interessant? Maak er eens een project van voor je insigne 
Identiteit. Het uiteindelijke doel van je zelfonderzoek is 
een essay met hierin je bevindingen.  

STERK STAALTJE ZELFONDERZOEK 
Hier kun je over nadenken: 
• Hoe is je verhouding met je ouders, met vrienden, met  
 vreemden? 
• Begrijp jij jezelf altijd? Zijn er dingen die je anders zou  
 willen doen? 
• Wil jij de ruimte krijgen om je eigen gang te gaan of heb  
 je andere mensen nodig? 
• Voel jij je eenzaam of op je gemak in een groep? 
• Begrijpt de buitenwereld jou wel? 
• Hoe ga je om met vrienden en is dat – diep in je hart  
 – ook hoe je dat zelf wil? 
• Ontleen jij je identiteit aan de groep waarin je zit? En zo  
 ja: is dit erg? Of ga jij al meer je eigen weg? Misschien  
 zou je eens iets heel anders kunnen gaan doen (bijbaan  
 of vakantie-invulling), waardoor je een andere kant van  
 jezelf leert kennen. Ontwikkel je eigen voorkeuren.
• Hoe zelfstandig ben je? Onderneem je veel dingen en  
 neem je weleens het initiatief? En wil je dat zelf doen of  
 kun je daar wel wat steun of feedback bij gebruiken? 
• Sociaal zijn. Kun jij de rem vinden voor het gebruik van  
 je smartphone? Wat doe je met die stroom aan appjes  

HANDIGHEIDJES 
FOR LIFE

Heb jij eigenlijk weleens goed nagedacht over wie 
je nu eigenlijk bent? Waar sta jij voor en waarbij 
kun je wel wat hulp bij gebruiken? Laat al je 
ideeën en aannames over jezelf en anderen eens 
los en denk eens goed na over wie je nu eigenlijk 
bent. Daarmee ontwikkel je jezelf en leer je jezelf 
beter kennen. Altijd handig. 

 die binnenkomt. Vind je dat fijn? Beïnvloedt dit hoe je  
 met anderen communiceert? 
• Heb jij weleens last van stress? Dat je onvoldoende  
 weet waar je heen moet? In welke situaties komt dit  
 het meest voor en wat zou je kunnen helpen? 
• Hoe zie jij je toekomst? Waar wil je naartoe en wil je  
 daarvoor ook zelf stappen zetten? Hoe wil je daar  
 komen?
• Zijn er hierbij knelpunten in je leven? Misschien kun je  
 die zelfs al te lijf gaan – en wie weet oplossen – door  
 er samen met vrienden, ouders, oudere scouts of   
 professionele hulp over te praten. 

Het uiteindelijke doel van het project is dat je een 
essay schrijft met hierin je bevindingen. Sluit je project 
af door je ervaringen over je zelfonderzoek (tijdens een 

opkomst) te delen met je afdeling. Let op: er is geen 
goede of foute conclusie. Dit doe je voor jezelf. 

Chapeau! 

Leer jezelf 

(beter) kennen
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Zaterdag: 74 km 
Je startplaats is het treinstation van Oldenzaal, 
te bereiken via NS en Blauwnet. Jouw fiets-
kaartje is op beide netten geldig! Natuurlijk 
fiets je eerst dwars door het fraaie stadje 
Oldenzaal en daarna ga je via vlak gebied 
oostwaarts naar Bad Bentheim, Ohne, Rheine 
en tenslotte Mecklenburg. Pas bij dit fraaie 
mini-stadje boven op een berg mag je een 
beetje klimmen. Zoek hier naar adres Koning-
straβe 8 van Camping Gert Schöpker  
(+49 5482396, www.knoblauchsberg.de). 

Zondag: 79 km
Deze dag ga je nog verder oostwaarts en via 
Melle en Bünde houd je Bad Oeynhausen aan. 
Je komt nu in het dal van de rivier de Weser 
terecht. Aan de overkant van die rivier zoek je 
Campingplatz und Badesee Grosser Weserbo-
gen op voor je volgende 
overnachting 
(www.grosser- 
weserbogen.de). 

Maandag: 48 km
Het wordt je nu heel gemakkelijk gemaakt, 
want je hoeft alleen de fietsroute ‘Weser-Rad-
weg’ langs de Weser stroomopwaarts te volgen. 
Zo kom je vanzelf terecht in het mooie stadje 

Rinteln en daarna in het even-
eens zeer mooie stadje  
Hameln, bekend van de 
Rattenvanger van Hamelen. 
Nog geen kilometer zuidwaarts 
aan de andere kant van de 
haven moet je naar de weg ‘An 
der Hafenspitze’ zoeken en daar 
is Kanu-Club Hameln, waar je 

op een fraai veldje pal naast de 
Weser kunt kamperen 

(www.kanu-club-hameln.de). 

Dinsdag: 56 km
De Weser verder volgend passeer je het fraaie 
Bodenwerder, het eveneens fraaie Holzminden 
en het nòg fraaiere Höxter. Dat stadje ligt op 
de westoever en op de oostoever moet je in de 
Boffzener Straβe de Wesercamping Höxter 
opzoeken, op nog geen twee minuten fietsen 
van het centrum 
(www.wesercamping-hoexter.de). 

Woensdag: 65 km
Je fietst nu het derde 
en laatste stuk door het 
Weserdal. Die rivier 
houdt op bij Hanno-
ver-Münden en gaat 
verder als Fulda en 
Werra. Daar houdt ook 
de ‘Weser-Radweg’ op 
en pal tegen het deels 
ommuurde stadje ligt 

Campingplatz Hannover-Münden op een 
eiland in de rivier (www.busch-freizeit.de). 

Donderdag: 98 km
Deze dag zal je even 
moeten doorbijten en 
enkele heuveltjes 
moeten nemen, want 
vanaf Hannover-Mün-
den ga je westwaarts 
naar Immenhausen, 
Grebenstein, Warburg 
en Brilon. In die laatste 
stad zijn veel huizen voorzien van grijze leien 

FIETSEXPEDITIE IN DUITSLAND 
langs de Weser en de Ruhr

Wil je eens een mooie fietsexpeditie ondernemen 
in het groene Duitsland zonder al te veel te 
moeten klimmen? En daarbij een flink aantal oude 
stadjes aandoen met de meest mooie houten 
vakwerkhuizen? Dan is deze tip op je lijf geschre-
ven! En je krijgt er ‘gratis’ een fraaie route dwars 
door het Ruhrgebied bij. Het enige waar je vooraf 
voor moet zorgen, is een beetje fietsconditie èn 
dat je over een goede fiets beschikt. Ook een 
Duitse autokaart is wel handig. Als begin- en 
eindpunt wordt een treinstation in Nederland 
aangehouden. Daar kun je je naar toe laten 
brengen, of per trein naar toe gaan. Je route in 
Duitsland gaat vooral over stille landbouwwegge-
tjes, of over vrijliggende en zeer goede fietspaden.

DE KOSTEN:

Vervoer stel: trein in Ned.                            D  PM,-

Campings 8 x € 9,-  D   72,-

Foerage 8 x € 5,-  D   40,-

Verzekering: 9 x € 0,70  D   7,-

Onvoorzien, etc: 10%  D   12,-
Totaal:  C 131,-

tegen de gevels. Twee km zuidwaarts aan de 
Hoppecker Straβe 75 vind je Camping Brilon 
(www.campingbrilon.de). 

Vrijdag: 85 km
Na 10 km westwaarts rijdend kom je nu uit in 
het dal van de rivier de Ruhr. Hier ligt een 
fietsroute langs de Ruhr, de RuhrtalRadweg. 
Die mag je nu twee dagen volgen. Eerst naar 
Bestwig, Meschede en Arnsberg. Vervolgens 
naar Wickrede en tenslotte naar het dorpje 
Drüpplingsten. Hier tref je op adres Dellwiger-
weg 10 Campingplatz Kampmeier aan, met 
uitzicht op de Ruhr. 
(www.campingplatz-kampmeier.de). 

Zaterdag: 63 km 
De allerlaatste expeditiedag brengt je terug 
naar Nederland. Eerst langs Duisburg (einde 
RuhrtalRadweg), daarna de Rijn over via een 
stalen hangbrug en daarna langs Moers, 
Wachtendonk en Wankum rechtstreeks op 
Venlo aan. Daar eindigt je fietsexpeditie bij het 
NS-station. Je hebt dan in totaal 650 km 
gereden!
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Het nieuwe seizoen is van start! Waarschijnlijk is de samenstelling van jullie explorer- 
afdeling veranderd doordat er nieuwe leden vanaf de scouts zijn overgevlogen en de oudste 

explorers vertrokken naar de roverscouts. Of misschien ben je zelf wel net overgevlogen 
vanaf de scouts en ben je vooral heel benieuwd hoe het er bij de explorers aan toe gaat. 

Wat jouw plek ook is binnen je explorerafdeling, aan deze tips heb je zeker iets!

Bestuur
Kies aan het begin van het seizoen samen 
een afdelingsbestuur. Kies een voorzitter, 
een secretaris, een penningmeester en 
eventueel een materiaalmeester. Bedenk 
met elkaar wat de taken van dit bestuur 
zijn. Zo weet iedereen wat de nieuwe 
secretaris te wachten staat en heeft 
iedereen een idee wat de functies 
inhouden. Uiteraard houd je verkiezingen, 
hoe kom je anders democratisch aan een 
nieuw bestuur? Als jullie bestuur com-
pleet is, kun je gaan beginnen met het 
plannen van het nieuwe seizoen!

Planning
Plannen maken voor het hele seizoen is natuurlijk 
een goed begin. Bedenk wat voor planning voor 
jullie handig is. Plan je een heel jaar vooruit? Of 
eerst een half jaar? En wie is er verantwoordelijk 
voor de activiteiten op de planning? Zijn er nog 
evenementen waar jullie aan mee willen doen? 
Dan is het wel zo handig om alvast uit te zoeken 
op welke data deze zijn. Schrijf alle data op een 
lijst of zet ze bijvoorbeeld ergens online in een 
gedeelde agenda, zodat iedereen de planning altijd 
kan terugvinden. Laat iedereen een keer de 
opkomst organiseren. Zo verdeel je niet alleen het 
werk eerlijk, maar krijgt iedere explorer ook de 
kans om iets te organiseren dat hij/zij helemaal te 
gek vindt en daarvan te leren! 

Team
Uiteindelijk is je afdeling natuurlijk een 
team. Een groep mensen die samen 
werkt aan een gezamenlijke missie. 
Binnen dat team weet je wat je aan 
elkaar hebt, vertrouw je elkaar en werk 
je samen. Jullie kunnen tegen een 
stootje en vinden samen overal een 
oplossing voor, met hulp van de 

begeleiding waar nodig. 

Expeditie
Er is natuurlijk geen mooiere afsluiting van 
het seizoen dan een expeditie. Wel zo slim 
dus om niet te lang te wachten met 
nadenken hierover. Plan een opkomst in om 
te verzinnen waar jullie heen willen, zodat je 
ruim op tijd kunt beginnen met het boeken 
van overnachtingsplaatsen en activiteiten 

en het regelen van vervoer.

Overleg
Zelfs al heb je een afdelingsbestuur gekozen, het is natuurlijk wel belangrijk dat beslissingen altijd 
genomen worden met de hele afdeling. Iedereen heeft tenslotte recht op zijn of haar mening. Kom 
je er niet uit? Dan kan de begeleiding vast helpen om de knoop door te hakken. Bedenk van te voren 
hoe je dit soort beslissingen wil nemen. Las je hiervoor een vast moment tijdens de opkomst in?

 Regels
Wil je de organisatie goed laten 
verlopen, dan zijn er misschien wel 
regels nodig. Dat kan gaan over regels 
voor het afmelden als je een keer niet 
bij de opkomst kan zijn, maar ook over 
wat er bijvoorbeeld gebeurt als iemand 
gepest wordt. Of wat dacht je van te 
laat komen? Stel met elkaar de regels 
op van jullie afdeling en zorg dat deze 
voor iedereen duidelijk zijn. Schrijf ze 
op en hang ze bijvoorbeeld in jullie 
clubhuis.

Begeleiding
De begeleiding is natuurlijk ook een 
belangrijk onderdeel van jullie 
afdeling. De begeleiding probeert 
jullie altijd te helpen als het nodig is, 
maar zullen jullie veelal een duwtje 
in de juiste richting geven. Natuurlijk 
blijven ze eindverantwoordelijk voor 
jullie en zorgen ze voor orde en rust 
in de afdeling. En als het er op lijkt 
dat jullie te laat gaan beginnen met 
de voorbereiding van een activiteit, 
zullen ze uiteraard aan de bel 
trekken. Voor een goede band tussen 
de begeleiding en de explorers, is het 
vooral belangrijk dat je je als explorer 
aan de afspraken houdt, zodat de 
begeleiding weet dat ze jullie kunnen 
vertrouwen.
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ZO HAAL JE HET MAXIMALE UIT JE 
EXPLORER  AFDELING

EXPLORERGIDS
Wil je nog veel meer tips 
rondom het organiseren van uitdagende 
opkomsten en expedities? Bestel dan de 
Explorergids in de ScoutShop! Deze staat 
bomvol nuttige info voor explorers en 
begeleiding en kost € 19,95

Op www.scouting.nl/explorers/projectplan kun je een invulbaar project-
plan downloaden waar je gemakkelijk alles rondom een project op kunt 

bijhouden zoals het kostenplaatje en de taakverdeling.
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ZEEWOLDE, OFFICIËLE OPENING ROVERWAY 2018, 
ZONDAG 29 JULI 2018, 20.35 UUR

Met weemoed kijkt Jacqueline Nonnekes (20) van Scouting Dr. Albert 
Schweitzer uit Eindhoven/Acht terug op Roverway 2018. Dit 

internationale Scoutingkamp wordt eens per drie jaar georganiseerd 
voor scouts tussen 16 en 22 jaar. ‘En dus was dit mijn laatste keer als 
deelnemer, verzucht Jacqueline. ‘Bij de volgende editie ben ik helaas 
te oud. Jammer, want het is zo’n tof internationaal kamp. En dit jaar 
extra bijzonder omdat het in Nederland werd gehouden. Het was tof 
om met al die internationale scouts door Nederland te reizen.’ Aan 
Roverway doen 4.500 scouts uit meer dan 50 landen mee. Op 23 juli 

werd Roverway geopend met een overnachting op het strand van 
Scheveningen, waarna ze de volgende dag in groepen van ongeveer 

50 scouts zes dagen een Path, een reis, door Nederland maakten. Om 
te eindigen op Scoutinglandgoed Zeewolde waar het gezamenlijke 

kamp plaatsvond. ‘Het is geweldig dat je in zo’n korte tijd close kunt 
worden met mensen. Ik zat op Path met mensen uit Slovenië, Israël, 

Italië, Portugal, Engeland en Spanje. Een aantal van hen zijn nu goede 
vrienden. Je praat in die dagen veel met elkaar over (politieke) 

situaties die in de wereld gaande zijn. Ik werd uitgedaagd om met 
een ‘open mind’ ernaar te kijken; je merkt dat je soms toch wel 

bevooroordeeld bent door verhalen uit de media. En ondanks alle 
culturele verschillen is het dus wel degelijk mogelijk om een soort 
op zichzelf staande samenleving te creëren. Geweldig om daarvan 

deel uit te maken!’ 



Een volwassene is iemand die zichzelf in het 
leven kan redden. Dat is tenminste één definitie 
van volwassenheid. Maar ben je dan al volwas-
sen als je op je 15e op kamers woont en je eigen 
brood met pindakaas verdient? Of is er meer 
voor nodig om volwassen te zijn? De wettelijke 
definitie van volwassenheid is een getal: 18. 
Heb je achttien kaarsjes uitgeblazen, dan mag je 
autorijden, trouwen en een huis kopen. Je mag 
stemmen (en je ook verkiesbaar stellen), een 
rechtszaak aanspannen en een lening aangaan. 
Met 18 ben je meerderjarig. (Je ouders zijn nog 
wel verplicht om tot je 21e verjaardag bij te 
dragen aan je levensonderhoud.) De oude 
romeinen dachten er anders over. Die vonden 
dat een mens volwassen was zodra hij of zij 
volgroeid en geslachtsrijp was.  

Op je 15e een gun
18 is het dus in Nederland, de verjaardag waar 
iedere puber reikhalzend naar uitkijkt. Einde-
lijk volwassen! En dan? Nou, niet zoveel dus.  
In Nederland wordt niet bepaald uitbundig 
stilgestaan bij een 18e verjaardag of volwassen-
wording. Je krijgt hooguit een bericht van je 

zorgverzekeraar dat je nu zelf 
verantwoordelijk bent voor 
het betalen van je premie. En 
misschien een glaasje prik 
mét. Hoe anders is dat in 
andere culturen! In 
Armenië  
en Pakistan wordt een 
jongen een man na 
zijn eerste scheer-
beurt. Die is niet 
thuis in de 
badkamer, maar 
bij een barbier – het liefst een beroemde! 
Daarna is het groot feest. In een dorp in de 
binnenlanden van China krijgen jongens op 
hun 15e een geweer.

Verkleed als sprookjesprinses
En de meisjes? In zowat heel Latijns-Amerika 
wordt hun 15e verjaardag uitbundig gevierd. 
De quinceañera lijkt wel een koninklijke 

bruiloft in onze ogen. De jarige 
job is verkleed als sprookjesprin-
ses, inclusief een dikke laag 
make-up. Een volwassen vrouw 
moet er mooi uitzien, want dat 
vergroot haar kans op een goede 

huwelijkskandidaat. Er is een 
zaal gehuurd en een band, en 
er is muziek, taart, lekker 

eten en drank. Kosten noch 
moeite worden gespaard 
om de volwassenheid van 
dochterlief te vieren. 

Ouders steken zich er 
diep voor in de 
schulden. 

Ben jij al volwassen?
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In Nederland neem je op je 18e af-

scheid van je kindertijd. Volgens de 

wet ben je dan volwassen. Maar wat 

betekent dat precies? Hoe vieren wij 

die belangrijke mijlpaal - en hoe 

doen ze dat in andere culturen? Alles 

over volwassen worden (en doen).

Bij de Apachen, indianen uit het zuidwesten 
van de VS, is er een vierdaags ritueel voor 
meisjes in de puberteit. Tijdens dit ritueel 
wordt hen het juiste vrouwelijke gedrag geleerd. 
Aan het einde van het ritueel kneedt een 
oudere vrouw haar, door middel van een 
massage, als het ware in de juiste vrouwelijke 
vormen. Daarna wordt ze niet meer als een 
meisje gezien, maar als een volwassen vrouw.

Volwassen doen
Je kunt dus wettelijk volwassen zijn en lichame-
lijk. Maar hoe zit het met je gedrag? Volwassen 
doen is iets anders dan volwassen zijn. Volwas-
sen doen is dingen slim aanpakken. Dat gaat 
van groente eten tot je huur op tijd betalen. 
Dingen die niet altijd even leuk zijn, maar waar 
je uiteindelijk wel beter van wordt. Sommige 
mensen ‘doen’ op jonge leeftijd heel volwassen, 
anderen ‘worden’ het nooit. Doe de quiz [op 
www.scouting.nl] om te kijken hoe volwassen 
jij bent, of beter gezegd: doet. Dat is echt niet 
kinderachtig.

HOE VOLWASSEN 
BEN JIJ EIGENLIJK?
Iedereen boven de achttien voelt 
zich natuurlijk al super volwassen. 
Maar hoe volwassen ben je echt? 
Ben jij serieus volwassen of wordt 
het tijd om je kindertijd los te laten, 
je wekker te zetten en een keertje 
een gezonde maaltijd te koken?  
Doe de test op 
www.scouting.nl/quiz/tijdrover! 

• Alcohol drinken en kopen?  

Duitsland: 14 (alleen bier, wijn en cider, en 

alleen als je ouders erbij zijn). Ethiopië: 15. 

Luxemburg: 16. Nederland: 18. Japan: 20. VS: 

21. Somalië: geen minimumleeftijd (want 

illegaal).

• Trouwen?  
Nederland: 18 jaar en dat geldt voor heel 

Europa, behalve Andorra en Schotland, waar 

het 16 is. Wel mag je in Nederland met 

toestemming van de rechter vanaf je 16e 

trouwen. VS: 18, met uitzonderingen per staat. 

Uitschieters: Alaska: 14 (met toestemming) en 

Mississippi: 21. (Enkele staten hebben 

helemaal geen ondergrens, zodat kindhuwe-

lijken er nog altijd legaal zijn.)  In veel landen 

mogen meisjes op jongere leeftijd trouwen 

dan jongens. Uitzondering: Kameroen, waar 

de ondergrens voor jongens 15 is en voor 

meisjes 18. Een man in de Centraal Afrikaanse 

Republiek moet minstens 22 zijn om te 

trouwen, en in Equatoriaal Guinea 12. Dat 

geldt trouwens ook voor meisjes daar. 

Suriname: 21 (maar jongens van 17 en meisjes 

van 15 mogen er trouwen met ouderlijke 

toestemming). China: jongens 22, meisjes 20. 

Koeweit en Iran: meisjes 15. Saoedi-Arabië en 

Jemen: geen ondergrens. Soedan: vanaf ‘de 

puberteit’. 

• Autorijden? El Salvador: 15. VS, Colombia en 

Israël: 16. Zuid-Afrika en IJsland: 17.  

Nederland: 18.

• Stemmen? Oostenrijk en Schotland: 16. 

Griekenland: 17. Nederland, VS, India en 

Nigeria: 18. Maleisië, Kameroen en Libanon: 21.

Hoe oud moet je zijn 
om te mogen… 
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Slooooow          cooking 

Pulled pork uit de oven 
Nodig voor 6-8 personen:
• 1,5 kilo varkensschouder of procureur (met  
 of zonder bot, verkrijgbaar bij de slager)
• zeezout, komijn, chilipoeder, zwarte peper, 

cayennepeper, paprikapoeder, gerook-
te-paprikapoeder, suiker, bruine suiker: 1 el 
van elk

• vleesthermometer
• aluminiumfolie
• evt. extra: ciabatta’s (of andere broodjes), 

augurkenplakjes, barbecuesaus 

30 minuten + 1 uur marineren 
+ ca. 7 uur in de oven
1. Bind het vlees eventueel – als het geen 

compact stuk is – met keukentouw bij 
elkaar zodat je een groot stuk compact 
vlees hebt. Meng alle specerijen met de 
suiker tot een zogenaamde dry-rub voor je 
vlees.

2. Dep het vlees droog met keukenpapier en 
smeer het dan helemaal in met de dry-rub. 
Masseer de rub goed in het vlees. Voor de 
meeste smaak laat je de rub een nachtje 
intrekken (afgedekt en in de koelkast), 
maar houdt het op minimaal een uur.

3. Verwarm je oven voor op 110 graden. Leg 
het vlees in een groot bakblik en steek de 
vleesthermometer in het vlees. Zorg dat die 
ongeveer tot in het midden komt. Zo kun 
je goed bijhouden wat de kerntemperatuur 
van het vlees is. Zet het vlees in de oven en 
verwarm tot de kerntemperatuur 70 graden 
is. Hoe lang dit precies duurt, is afhankelijk 
van de dikte en het vetpercentage van het 
vlees en de temperatuur van je oven (iedere 
oven is anders). Reken op ongeveer 2,5 uur.

4. Haal het vlees uit de oven, bedek helemaal 
met aluminiumfolie en verlaag de tempera-
tuur van de oven naar 90 graden. Zet het 
vlees terug in de oven tot een kerntempera-
tuur van 88 graden is bereikt. Reken op 
ongeveer 4,5 uur.

5. Laat het vlees nog een halfuur tot een uur 
rusten in het bakblik waar je ook het vocht 
in hebt opgevangen. Trek daarna het vlees 
met 2 vorken uit elkaar. Klaar is je pulled 
pork! Meng wat barbecuesaus met een 
beetje van het opgevangen vocht van het 
vlees en beleg de ciabatta’s met pulled pork, 
plakjes augurk en barbecuesaus. 

Koken zonder kookwekker, de controle loslaten, ofwel: erop vertrouwen dat het goed komt. Dat is de 
essentie van slow cooking. Dit stuk vlees zet je ’s ochtends gemarineerd en wel in de oven en haal je er 

pas ‘s avonds weer uit. Alles draait om goede timing. Een uitdagende activiteit? Probeer het eens! 
Toen twaalf Thaise jongens samen met hun voetbal-
coach ruim twee weken opgesloten zaten in een onder 
water gelopen grot was de grote vraag vooral: hoe kan 
het dat de jongens niet stapelgek zijn geworden, daar 
zonder eten in die pikdonkere grot? Dat kwam doordat 
hun voetbalcoach, een voormalige Boeddhistische 
monnik, ze leerde te mediteren. Dat wil jij toch ook 
kunnen?

Toelaten en loslaten
Mediteren is eigenlijk niets anders dan het observeren 
van je eigen gedachten, gevoelens en lichaam. Je neemt 
het waar zonder te oordelen. Het is dus niet de 
bedoeling dat je gedachten wegdrukt, maar juist dat je 
ze toelaat – om ze daarna los te laten. Stel: je gaat 
mediteren. Je gaat lekker zitten (je kunt ook gaan liggen, 
maar val dan niet in slaap…) en doet je ogen dicht. Dan 
komt er een gedachte bij je op. Bijvoorbeeld: “Ik moet 
nog onderdak voor de cavia’s regelen voor als ik op 
kamp ga.” Als je niet aan het mediteren was, zou je 
direct je telefoon pakken om actie te ondernemen. Of 
je zou kunnen denken: “Waarom heb ik ooit die stomme 
cavia’s gekocht? Er is niks aan die beesten.” En dan zou je 
je weer schuldig voelen, want die cavia’s kunnen er ook 
niks aan doen dat jij ze saai vindt. 

Dat wordt mediteren!
Ook al is twee weken opgesloten zitten in een grot een 
zeldzaamheid (gelukkig maar!), er zijn ook in jouw 

Mediteren kun je leren
Eindexamen, een verhuizing of ‘gewoon’ een drukke baan, ieder mens staat soms stijf van de 

stress. Hoe laat je die spanning los? Bijvoorbeeld door te mediteren. Maar hoe doe je dat?

dagelijks leven genoeg lastige momenten, waarop je de 
behoefte voelt tot rust te komen. Dat wordt mediteren! 
Even voor de duidelijkheid: het is niet zo dat je 
meditatiesessie pas is gelukt als je begint te zweven… 
Maar wanneer is het wel succesvol? Als je merkt dat je 
rustiger wordt. Of liefdevoller, gelukkiger, beter 
gefocust, minder angstig en minder depri. Dat gebeurt 
helaas niet wanneer je alleen maar eens in de zoveel tijd 
één minuutje voor je uit zit te staren. Probeer gewoon 
dagelijks een paar minuten te mediteren. 

Hoe? Nou, zo: 
1. Begin gewoon. Ga ontspannen zitten. Het maakt niet 
uit hoe en waar, en ook niet of je je ogen open of dicht 
houdt. 
2. Stel de timer van je smartphone in, op een tijd die jij 
prettig vindt; 5, 10, 15 of 20 minuten bijvoorbeeld. Blijf 
zitten tot je timer afgaat.
3. Je hoeft je hoofd dus niet leeg te maken; volg 
gewoon je gedachten en focus op je ademhaling.
4. Verwacht geen wonderen. Ga er gewoon in zonder 
verwachtingen.  
5. Maak er een gewoonte van. Maak een vast moment 
in je dag even vrij om te mediteren.
6. Er zijn heel veel verschillende apps die je begeleiden 
bij het mediteren. Deze zijn gratis en draaien op iOS en 
Android: Headspace, Calm, Stop, breathe and think. Deze 
zijn in het Nederlands: De Mindfulness App, VGZ 
Mindfulness.
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ROVERWAY 2018 
Duizenden roverscouts uit de hele 
wereld hebben afgelopen zomer een 
fantastische tijd beleefd tijdens Rover-
way 2018 in ons eigen land! 

Roverway is een internationaal evene-
ment voor roverscouts uit heel Europa 
dat één keer per drie jaar georgani-
seerd wordt. Er deden ongeveer 4500 
roverscouts uit meer dan 50 landen 
aan mee. Na Portugal, Italië, IJsland, 
Finland en Frankrijk, was de eer aan 
Nederland om dit internationale eve-
nement te organiseren. 

Zand in je tent
Het avontuur begon op het strand in Den Haag, 
hier werd 1 kilometer strand omgetoverd tot 
een kampeerterrein. De opening werd afgetrapt 
met een relaxte dag op het strand en een speech 
van Frans Timmermans, de vice-voorzitter van 
de Europese Commissie!

Paths
Na een nacht slapen op het strand vertrokken 
de deelnemers in groepen van 50 tot 80 perso-
nen naar de Paths. Verspreid over 70 Paths in 
Nederland hebben de deelnemers een onverge-
telijke tijd beleefd vol met gave activiteiten zoals 
abseilen van kerken, kanoën, een bijdrage 
leveren aan de maatschappij en natuurlijk volop 

kennis maken met de Nederlandse cultuur. 
Áishah (20) uit Ierland: “Tijdens ons Path zijn 
we op de fiets naar Paleis Het Loo gegaan, dat 
was wel even spannend, bijna niemand had ooit 
op een fiets gezeten! Gelukkig ging alles goed 
en hebben we genoten van het lekkere weer en 
de mooie omgeving.”

Zeewolde
Na 6 dagen op Path te zijn geweest kwamen alle 
deelnemers samen op Scoutinglandgoed 
Zeewolde om hier nog 4 dagen een fantastische 
tijd te beleven. Hier hebben de deelnemers 
genoten op en rondom het water, workshops 
gevolgd en natuurlijk ook gefeest! Na de mooie 
sluitingsceremonie zijn alle deelnemers met een 
rugzak vol souvenirs, vuile was, zand en vooral 
gave ervaringen weer vertrokken. 

Suzan is SteerCo lid...
Bijzonder aan Roverway is dat de Steer-
Co (het organisatieteam) bestaat uit een 
groep jonge mensen die allemaal voor het 
eerst een groot evenement organiseren. 
Elk SteerCo lid heeft ondersteuning  
gekregen van iemand met ruime ervaring 
in het organiseren van evenementen. Susan 
(21) was één van de SteerCo leden. Susan: 
“Een van de toffe dingen van Roverway 
2018 is dat het georganiseerd wordt door 
een heel jong organisatieteam, met een 
gemiddelde leeftijd van 24 jaar. Ik was zelf 
als 21 jarige verantwoordelijk voor alle 
financiën van het kamp. Hoe gaaf is dat?!”
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Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop                14 échte winkels                Producten speciaal getest door en voor scouts

www.scoutshop.nl

Beacon lantaarn

Barebones

Forest lantaarn

Pulaski bijl

Met stalen kern in de steel!

€ 59,95
€ 48,95

Opbouwbare schep

Zowel hangend als staand  
te gebruiken.

€ 74,95

Een volle accu is goed voor 
80 branduren of het 2x 

laden van je smartphone.

€ 139,95

Gemaakt van 
mangaalstaal.

PROUD TO BE (SC)OUT! 
Zaterdag 4 augustus heeft Scouting Nederland samen met andere jongerenorganisaties 

meegevaren op de Youth Pride boot tijdens de Canal Parade in Amsterdam. Scouting 
Nederland vindt het belangrijk dat iedereen binnen Scouting zichzelf kan zijn. Daarom 
wil Scouting vanuit LHBT+ perspectief meer lokale initiatieven ondersteunen en meer 

samenwerken met andere jeugdorganisaties.

Uit vele aanmeldingen werden 11 jeugdleden 
vanuit de diverse speltakken gekozen die lieten 
zien dat zij Proud to be (sc)out! zijn en anderen 
met hun aanwezigheid wilden steunen.  
De jongste deelnemer was een 11-jarige scout! 
Uiteraard droeg iedereen het Proud to be (sc)out! 
T-shirt én Rainbow Scoutingdas.

Dit jaar heeft voor de eerste keer een jongeren-
boot mee gevaren met de Canal Parade en naast 
Scouting Nederland waren ook Stichting Pann, 
GSA Netwerk, Expreszo, Jong&Out en ASV Gay 
aanwezig. Rainbow Scouting is natuurlijk opge-

richt voor onze jeugdleden en met deze stap 
willen we laten zien dat ook in dit geval de jeugd 
de toekomst heeft. 
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VOORBURG, MAANDAG 10 JULI 2018, 14.10 UUR
Koningin Máxima toog als beschermvrouwe van Scouting 

Nederland naar Scoutinggroep Hubertus Brandaan in Voorburg 
om een bijeenkomst bij te wonen van de organisatie van 

Roverway 2018. Zij werd ontvangen door twintig internationale 
vrijwilligers die zich inzetten voor de organisatie van Roverway 
2018. Marlijn Letema (29) van Scouting Prinses Amalia Groep uit 
Zeist had de eer om samen met Koningin Máxima het startschot 

te geven van Roverway 2018. ‘Het hoogtepunt voor mij was 
natuurlijk dat ik samen met Máxima de officiële opening mocht 

verrichten. Op een reusachtige kaart van Nederland plaatsten wij 
de plaatsnaambordjes van Scheveningen en Zeewolde als zijnde 

het begin- en eindpunt van Roverway’, blikt Marlijn terug. ‘Na het 
startschot presenteerden een aantal groepjes vrijwilligers aan 

statafels verschillende aspecten van Roverway aan de Koningin. 
Ik was gastvrouw aan een van die statafels. Samen luisterden we 

hoe een Pathleader de organisatie van haar Path aanpakt. Het was 
echt fantastisch om Máxima te ontmoeten. Zij is een heel 

spontane en toegankelijke vrouw.’ 

SCOUTS INFO

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

53 Escapespel
54 Samenwerken en verbinden
56 Nieuwe vrienden maken
 58 Van scout tot BN'er

62 In 'de Brex' 
64 Sociaal veilig speel- 

en werkklimaat 
66 Laat het los, laat het gaan
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www.scoutshop.nl
Met je aankoop bij de ScoutShop steun je Scouting in Nederland. 

De opbrengsten van de ScoutShop komen 100% ten goede aan Scouting.

GRATIS! 
8 liter Dutch Oven  

t.w.v. € 66,95  
bij besteding 

van € 225,-  
aan Valhal Outdoor  

producten. *

Valhal Dutch Ovens
vanaf € 44,95

Accessoires  
starterset voor  

Dutch Oven
€ 42,95

*Informeer bij één van onze winkels of op scoutshop.nl naar de voorwaarden.

Je hebt inmiddels vast en zeker gehoord van de 
toekomstvisie en de toekomstthema’s van 
Scouting Nederland. Maar wat kun je er nu 
eigenlijk mee? Wat heb je eraan als Scouting-
groep? Of hoe gebruik je de toekomstthema’s 
binnen je speltak? Om je als groep te helpen 
met het kiezen van één van de thema’s en 
doelen te stellen die daar bij passen, is het 
Escapespel ontwikkeld. Met dit spel werk je 
concrete doelen uit waar je daarna vol enthou-
siasme mee aan de slag kunt gaan. 

Hoe werkt het? 
Je speelt het Escapespel met maximaal zes 
personen per keer. Je kiest voor het spelen één 
van de verschillende toekomstthema’s. Uiter-
aard kun je het spel ook met meer groepen 
tegelijk spelen en zo bijvoorbeeld met vijf 
verschillende teams alle toekomstthema’s in één 

ESCAPESPEL – KIES JE TOEKOMSTTHEMA 
EN STEL JE DOELEN! 

keer aanpakken. Je krijgt een uur de tijd om je 
te bevrijden van de handboeien door vragen te 
beantwoorden en opdrachten uit te voeren. Het 
spel bevat een handig draaiboek, alle materia-
len die je nodig hebt en per toekomstthema een 
set opdrachten. Je kunt het spel eenvoudig 
bestellen bij de ScoutShop en op www.scouting.
nl/escapespel vind je instructiefilmpjes en 
handige downloads!

Netwerken toekomstthema’s
Heb je na het spelen van het spel je doelen 
gesteld en ben je hiermee aan de slag gegaan? 
Dan kun je jouw uitwerkingen delen als ‘best 
practice’ in het netwerk horende bij het 
toekomstthema van jullie keuze. De netwerken 
van de toekomstthema’s kun je vinden op 
Facebook. Meer informatie over de toekomst-
thema’s en de netwerken vind je op  
www.scouting.nl/toekomst

BESTEL HET ESCAPESPEL 
bij de ScoutShop
voor € 10.00



Igor Dirkx (derde van rechts) bij de ondertekening van het contract met Connexxion.
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TOEKOMSTTHEMA: 

SAMENWERKEN & VERBINDEN
Scouting Nederland is altijd op zoek naar partners om goede samenwerkingen mee op te 
zetten. De evenementen van afgelopen zomer boden mooie kansen voor samenwerkingen 
die soms uit onverwachte hoek kwamen. Dankzij scout Igor Dirkx werd bijvoorbeeld een 
mooie samenwerking opgezet met AH online en Connexxion. We vroegen hem hoe dit is 

gelopen en hoe jij dit in de praktijk kan brengen voor jouw Scoutinggroep.

Waarom heb je dit gedaan? Ik ben sinds mijn 7e 
jaar lid bij Scouting Hertog Jan van Brabant in 
Veldhoven en heb hier een heel mooie tijd 
gehad. Ik ben nog tot mijn 25e leiding geweest. 
Daarna jaren als actief lid; zo heb ik jaren de 
boven regionale evenementen Springparty’s en 
Biggenbraai georganiseerd. Door mijn contacten 
werken we met onze Scoutinggroep ook al jaren 
achter de bar bij de concerten van Guus 
Meeuwis in Eindhoven. Ivo de Jong, voorzitter 
van mijn Scoutinggroep en projectleider van 
Roverway 2018 vroeg mij of ik ook een rol bij 
Roverway wilde vervullen op het gebied van 
sponsoring. Deze uitnodiging heb ik van harte 
aangenomen. 

Hoe is de samenwerking tot stand gekomen? 
Vanuit mijn werk ben ik altijd in mijn netwerk en 
daarbuiten op zoek naar kansen. Ik heb contact 
met directie en bestuurders van meerdere 
bedrijven en organisaties om na te gaan wat 
voor hun actuele onderwerpen zijn en probeer 
dan een verbinding te maken naar het bedrijf 

waar ik voor werk. En… nu ook naar Scouting. In 
mijn netwerk heb ik contact met Ahold, Con-
nexxion en Maggi/Nestle. Omdat ik onder 
andere samenwerkingsmogelijkheden zag en de 
behoefte kende van Scouting Nederland en 
Roverway 2018 heb ik Ahold gekoppeld aan 
Scouting Nederland in het algemeen en hoofd 
voeding van Roverway 2018 in het bijzonder. Op 
dezelfde manier heb ik de connectie gemaakt 
met Connexxion en later met Maggi/Nestle.

Wat is jouw rol geweest? Mijn idee was om niet 
alleen op leveringsniveau aan Roverway 2018 te 
blijven denken, maar om op strategisch niveau 
Scouting Nederland te betrekken. Ik wil waarde 
toevoegen aan Scouting en Roverway door mijn 
netwerk te betrekken; door samen te werken kun 
je elkaar versterken. Ik heb de verbinding gelegd 
tussen de potentiële samenwerkingspartners op 
directieniveau en Scouting Nederland en 
Roverway 2018, en hen bij elkaar geïntroduceerd. 
Bij de daadwerkelijke afspraken en uitvoer had ik 
geen rol, op hoofdlijnen ben ik wel betrokken 
gebleven.   

Wat zie je voor mogelijkheden voor Scoutingleden 
hierin? Zoals ik mijn netwerk heb aan mensen en 
bedrijven waar ik voor mijn werk mee samen-
werk, zo heeft iedereen dat. Kijk eens naar de 
mensen en bedrijven die jij kent en spar er eens 
over met je groep, (landelijk) evenement of Scou-
ting Nederland. Zorg dat je op de hoogte bent 
van wat er speelt en waar de behoeften liggen 
van beide partijen dan kan dit voor mooie 
samenwerkingen zorgen en voorkomt het 
teleurstellingen.

   TIPS VOOR GROEPEN
•   Begin klein, je hoeft misschien niet meteen alle 

boodschappen voor je groepsweekend gesponsord  
te krijgen 

•  Wees niet bang om te vragen. Nee heb je, ja kun je 
 krijgen
•   Denk van tevoren na wat jullie je potentiële samen- 

werkingspartner te bieden hebben
•   Probeer verder te denken dan alleen het leveren van 

goederen en bespreek hoe beide organisaties elkaar 
kunnen versterken. Een logo is leuk, een speciale 
aanbieding voor alle ouders of kinderen misschien 
effectiever
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spelen. Op de crèche of op school, bij Scouting 
of de voetbalclub, op straat of bij oma. Jonge 
vriendjes kunnen onafscheidelijk zijn, maar 
toch is er nog geen sprake van een vriendschap 
zoals ze die later aangaan. Jonge kinderen 
spelen ook makkelijk met iemand die er 
toevallig is. De kleinzoon van de buurvrouw, 
een onbekend achternichtje; als vanzelfspre-
kend trekken ze naar elkaar toe en spelen ze 
samen. Ook als de kinderen wat ouder of 
jonger zijn en ook als ze van het andere geslacht 
zijn. Maar dan komt het omslagpunt en bestaat 
vriendschap niet alleen meer uit samen doen, 
maar ook uit samen delen. Emotionele intimi-
teit wordt belangrijk in de vriendschap, en die 
kan alleen ontstaan wanneer kinderen in staat 
zijn om zich in anderen in te leven. 

Takkengevechten
Opvallend is dat kinderen vaak vriendschap 
sluiten met iemand die op ze lijkt. Vaak hebben 
ze dezelfde leeftijd, dezelfde sekse (jongetjes en 
meisjes moeten en kunnen echt weinig van 
elkaar hebben in de laatste jaren van de 
basisschool) en ze zien er vaak een beetje 
hetzelfde uit. Natuurlijk vinden ze vaak ook 
dezelfde dingen leuk: met de bal spelen, over 
slootjes springen, Barbiefilms kijken, zich 
verkleden, takkengevechten houden. Maar een 
echte vriendschap gaat dieper dan allebei een 
meisje van tien zijn en van eenhoorns en 

tekenen houden. Vrienden zijn eerlijk tegen 
elkaar, voelen elkaar aan en begrijpen elkaar. 
Vrienden geven en delen (van lekkere hapjes 
tot grote geheimen). Vrienden zijn graag samen 
en doen graag dingen samen. Vrienden zijn 
loyaal. 

Vriendschappen helpen smeden: 
zo doe je dat 
Heerlijk, iemand bij wie je altijd jezelf kunt zijn, 
die lacht om al jouw grapjes en altijd een plekje 
naast zich vrijhoudt voor jou. Geen wonder dat 
kinderen verdrietig zijn een vriend te moeten 
missen omdat die toevallig liever naar voetbal 
dan naar Scouting gaat. Of een half jaar ouder 
is en eerder overvliegt. Maar het is ook weer 
niet het einde van de wereld. Het is verdrietig 
om een vriend te moeten missen, maar ook 
leuk om nieuwe vrienden te krijgen! Je moet ze 
alleen wel eerst even maken… Zo help jij ze 
daarbij: 
Bemiddelen: Als kinderen elkaar zelf niet 
opzoeken, verzin dan iets waarbij ze moeten 
samenwerken. Een klusje of een spelletje 
bijvoorbeeld. Als het contact stroef gaat blijf 
dan even bij de kinderen om ze op weg te 
helpen. 
Doe kennismakingsspelletjes: Met kennisma-
kingsspelletjes tijdens de opkomst leren 
kinderen elkaars naam, maar ook andere 
dingen. Laat kinderen bijvoorbeeld iets vertel-
len over hun hobby’s, lievelingskleur, favoriete 
eten, waar ze op school zitten of wat dan ook. 
Kinderen ontdekken snel genoeg wie er van 

dezelfde superhelden houdt of ook een hekel 
aan broccoli heeft. Een goede reden om 
vriendschap te sluiten!
(Uit)praten: Ruzie maken hoort ook bij 
vriendschap. Het is dus niet zo dat een ruzie het 
einde van een vriendschap inluidt. Als er ruzies 
en conflicten zijn, praat er dan over met de 
vrienden laat ze zelf een oplossing aandragen.
Sociaal gedrag aanleren: Voor sommige 
kinderen is vriendschap sluiten lastiger. 
Bijvoorbeeld omdat ze erg verlegen zijn en zich 
terugtrekken als iemand ze benadert. Of omdat 
ze ruw doen, waardoor andere kinderen een 
beetje bang van ze worden. Of omdat ze erg op 
zichzelf gericht zijn, waardoor ze alleen hun 
eigen spel willen spelen. Ook deze kinderen 
willen dolgraag vriendschap sluiten. Je kunt ze 
helpen door ze socialer te leren worden. Leer ze 
bijvoorbeeld hoe ze een gesprekje kunnen 
beginnen om het ijs te breken.
Niet pushen: Vriendschap laat zich niet 
dwingen. Als kinderen echt geen klik hebben 
dan is dat maar zo. Op ieder potje passen heel 
veel dekseltjes, maar toevallig net niet deze. 

Nieuwe vrienden     maken
Zo help je 

je jeugdleden

Feline gaat van Scouting af, dus wil Juul ook 
niet meer. De beste vriend van Sebas vliegt 
over naar de scouts, en ineens heeft Sebas 
minder plezier in de opkomst. En Finn? Die 
heeft sowieso een beetje moeite met het 
maken van vriendjes. Gelukkig zijn nieuwe 
vriendschappen meestal zo gesmeed. En 
daar kun jij je jeugdleden prima mee 
helpen!

Zonder vriendschap zou het leven maar 
kleurloos zijn. Want met echte vrienden deel 
je lief en leed. Echte vrienden begrijpen je en 
nemen je voor wie je bent. Echte vrienden 
gaan voor elkaar door het vuur. Zonder vrien-
den voelen we ons eenzaam. Het is dus heel 
belangrijk om vrienden te hebben. Maar hoe 
krijg je dat voor elkaar? Bij sommige kinderen 
gaat dat heel gemakkelijk. Daar wil iedereen 
wel vrienden mee zijn. Maar er zijn ook 
kinderen voor wie het moeilijker is om 
vriendschap te sluiten. Bijvoorbeeld omdat ze 
verlegen zijn of erg op zichzelf gericht.

Van samen doen naar samen delen
Kindervriendschappen ontwikkelen zich 
volgens een vast patroon. Pas als ze een jaar of 
acht, negen zijn gaan kinderen echte vriend-
schappen aan. Voor die tijd zijn vrienden 
eerder speelkameraadjes. Want dat is waar het 
om draait bij jonge kinderen: samen lekker 
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Sommige scouts worden later bekend. 
Hunted-winnaar Omar Abdelkarim (19) is  
er zo een. Hij zat een jaar bij de scouts van 
Scouting Haagse Hout in Den Haag. “Daar 
veranderde ik van een verlegen jongen naar 
de gangmaker van de groep.”

Waarom ben je op Scouting gegaan?
“Toen ik een jaar of 11 was opperde mijn 
moeder of Scouting niet iets voor mij zou zijn. 
Eerlijk gezegd had ik geen idee wat Scouting 
inhield. Samen met mijn moeder ben ik naar 
een opkomst van de scouts geweest bij Scouting 
Haagse Hout. Ik vond het meteen erg leuk en 
sinds die dag kwam ik iedere zaterdag naar de 
opkomst in het Reigersnest.”

Wat heeft Scouting je geleerd?
“Ik was een erg verlegen jongen en had op dat 

moment niet heel veel vrienden. Misschien dat 
mijn moeder daarom Scouting wel iets voor mij 
vond. Bij Scouting staat heel erg het sociale 
contact centraal. Omgaan met anderen, hulp 
vragen als iets niet lukt. Bij de scouts ben ik uit 
mijn schulp gekropen. Iedere week keek ik uit 
naar zaterdag, dan was de opkomst. We deden 
meestal leuke dingen, we gingen naar het 
zwembad of deden gave spellen. Alleen het 
opzetten van tenten bleek niet echt mijn ding!”

Wat deden jullie voor leuks?
“Ik kan me herinneren dat we regelmatig 
kookwedstrijden hielden. Dan kregen we een 
paar euro en daar mochten we dan zelf bood-
schappen voor doen. In een groepje bereidde je 
dan een driegangendiner. Een jury proefde en 
koos een winnaar. Ook ik heb een keer de beker 
gewonnen.”

Ging je ook op kamp?
“Natuurlijk! Geweldig vond ik dat. Haha, op 
het opzetten van de tent na dan. Vooral de 
droppings vond ik vet. Werd je in het donker 
geblinddoekt en met de auto ergens afgezet. Ik 
vond het geweldig dat je dan zelf de weg naar 
huis mocht zoeken. Het leukste vond ik de 
spooktochten. Dan waren allerlei mensen eng 
verkleed. Super kicken was dat!”

Was jij niet een vreemde eend in 
de bijt op Scouting?
“Dat viel reuze mee. Ik heb natuurlijk een 
kleurtje, maar niemand die daar op let.  
Ik voelde me bij de scouts zo vertrouwd, dat ik 
na een paar maanden van de verlegen jongen 
transformeerde in de gangmaker van de groep. 
Ik ben nu eenmaal dol op moppen tappen en 
geintjes uithalen.”

Kon je je Scoutingskills gebruiken
tijdens Hunted?
“Zeker! De drempel om hulp te vragen aan 
volkomen vreemden was een stuk lager. Mijn 
sociale skills zijn echt verbeterd door Scouting. 
Ik was sowieso onder de indruk dat wildvreem-
den me tijdens Hunted bereid waren te helpen. 
Dat ik zomaar een lift kreeg bij een benzine-
pomp en dat ik iedere avond kon mee-eten met 
mensen die ik nog nooit ontmoet had. Dat was 
echt bijzonder!”

En lukte het ook je tent op te zetten?
“Haha, nee! Ik had bij Scouting toch beter moe-
ten oefenen. Maar het is gewoon echt niet mijn 
ding. Ik had bij Hunted dan ook zo’n opblaas-
tent, ideaal! Helaas ging de tent kapot en kreeg 
ik van behulpzame mensen er een met tent-
stokken. Iedere dag stond ik twee uur te 
hannesen voor ik de tent had opgezet.”

Waarom ben je van Scouting afgegaan?
“Na een jaartje had ik het wel gezien. Ik heb 
daar een te gekke tijd gehad, maar ik werd 
ouder en kreeg andere interesses. In het begin 
miste ik de zaterdagopkomsten best wel. 
Achteraf waardeer ik Scouting meer dan toen 
ik erop zat. Het is toch speciaal dat je iedere 
week met toffe lui leuke dingen doet.”

van scout tot

Over Omar Abdelkarim

Omar (19) volgt de opleiding media en 

design en heeft een eigen YouTube kanaal 

Whatsgebeurd. In oktober 2017 kwam hij  

als winnaar van het televisieprogramma 

Hunted uit de bus. Hij liet zich voor dit 

programma drie weken lang opjagen.  

Omar wist als enige uit handen te blijven 

van de opsporingsdienst. 

“Mijn sociale skills zijn door 
Scouting enorm verbeterd”
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www.scoutshop.nl

Survivalkit

Survival

CRKT bijlkopSurvival armband

Paracord armband met 

fi resteel en fl uitje.

€ 14,95

€ 9,95

MacGyver fi resteel

Waterdichte box met daarin o.a. een

draadzaag, fi resteel en kompasje.

€ 33,50

Inclusief kompas 

en fl uitje!

Losse bijlkop waar je met 
behulp van een stevige tak 

een bijl van maakt.

€ 6,95

WERELDEXPEDITIE 
IN ÉÉN DAG:
• Trektocht door de jungle
•  Safaritocht over de savanne
• 4D-ride door het poolgebied
•  Overdekt speelparadijs met 

grote avonturenshow

MET ALLE 
SCOUTS OP 

WERELDEXPEDITIE!
MET ALLE 
SCOUTS OP 

WERELDEXPEDITIE!

START JE EXPEDITIE OP WWW.WILDLANDS.NL/SCOUTING

SPECIAAL VOOR 

SCOUTS VANAF € 10,95 

PER PERSOON

MEER WETEN? 

Bel (0591) 850 865 of mail 

naar reserveringen@wildlands.nl

Race in Tweestryd!

GEBOREN!

WILD adv Scouting v02.indd   1 21-08-18   16:55
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Sanne volgde in 2017 de ‘Buitensport training’ 
in ‘de Brex’, zoals het Brexbachtal liefkozend 
wordt genoemd. Ze vertelt enthousiast:  
“Dit Scoutingdal in Zuid-Duitsland is zo 
bijzonder omdat je écht even je normale leven 
uitstapt. Doordat je nauwelijks mobiel bereik 
hebt en je back-to-basic gaat, ben je het gevoel 
van ‘moeten’ snel kwijt. Heerlijk!  
Zo kan je je helemaal op de training richten. 
Meteen een goeie tip voor de deelnemers van 
dit najaar, neem een fotocamera mee. En een 
zaklamp!” Marc had minder woorden nodig om 
zijn ervaring te delen:  
"Het is de spiegel die je zo nu en dan nodig 
hebt. In een ongedwongen sfeer leer je naar 
jezelf en je subgroep genoten kijken, geef je 
elkaar feedback en probeer je nieuwe dingen. 
Op die manier wordt ieder op zijn manier 
uitgedaagd."
Bij de Buitensport Gilwell eind oktober 2018 
zijn nog enkele plekken vrij. Je kan je opgeven 
via www.scouting.nl/gilwellnajaar2018 
Daar vind je meer informatie over deze en 
andere trainingen.

In ‘de Brex’
Werken aan persoonlijke ontwikkeling in een échte Scoutingsetting! Dat is waar Gilwell 

voor staat. Jaarlijks worden er meerdere trainingen gegeven op diverse locaties in  
Nederland en in het buitenland. Sanne en Marc delen hun ervaringen.
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Voor kinderen én volwassenen is het van belang dat iedereen zich veilig voelt. 
Want alleen vanuit een veilige omgeving kan je je ontwikkelen, durf je fouten te 

maken en durf je een ongemakkelijk gevoel bespreekbaar te maken. 

Sociaal veilig speel- en 
werkklimaat
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Sociale veiligheid is een breed begrip. Het gaat 
over het afwezig zijn van grensoverschrijdend 
gedrag: er wordt niet gepest, er wordt geen 
misbruik gemaakt van macht, er wordt geen 
greep uit de groepskas genomen en geen 
materialen meegenomen die niet van jou zijn. 
Niemand rijdt met een slok teveel op en geen 
enkel kind of volwassene heeft te maken met 
verbaal of fysiek grensoverschrijdend gedrag.  
Jij kunt er als groep, regio of team zelf aan 
bijdragen om een sociaal veilig klimaat te 
organiseren en dat is iets waar je constant aan 
moet werken.

Hoe staat het met jullie sociaal veilige 
speel- en werkomgeving?
Scouting Nederland heeft 12 stappen geformu-
leerd die jouw Scoutinggroep of jouw team 
sociaal veiliger kunnen maken. Je kent vast al 
‘In Veilige Handen’. Op de website van Scouting 
Nederland vind je informatie over deze stappen 
en in dit artikel brengen we een paar van deze 
stappen voor het voetlicht: VOG en vertrou-
wenspersonen. 

VOG
We hebben in de landelijke raad afgesproken 
dat het hebben van een VOG een eerste 
“voordeurcontrole” is. Bovendien biedt het 
onderwerp de kans om met elkaar het gesprek 
over sociale veiligheid te hebben, want áchter 
die “voordeur” moet het natuurlijk ook op orde 
zijn!

Op het infoblad op de website kun je lezen hoe 
je kunt zorgen dat alle (nieuwe) vrijwilligers en 
plusscouts een VOG krijgen en hoe je dat 
registreert. 
Vanuit Scouting Nederland blijven wij jullie 
door het jaar heen attenderen op het belang van 
de VOG voor het vergroten van de sociale 
veiligheid. Wil je even sparren over het aanvra-
gen van VOG’s? Uiteraard kan je dat met 
iemand uit je eigen regio doen 
maar als die niet voorhanden is 
kun je mailen met de landelijke 
VOG-coördinator: 
vog@scouting.nl
 
Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is iemand in de groep 
waarmee je een ‘niet-pluis-gevoel’ kunt bespre-
ken. Dat kan over van alles zijn: over je vage 
vermoeden dat je collega-leidinggevende zijn 
handen niet thuis kan houden, over signalen 
die je van kinderen krijgt dat er thuis huiselijk 
geweld zou kunnen spelen. Een vertrouwens-
persoon is er voor íedereen in de groep: dus 
ook voor jeugdleden, ouders en bestuursleden. 

Het kan ook voorkomen dat een scout een 
vertrouwenspersoon in vertrouwen neemt dat 
hij het leven niet meer ziet zitten. 
Een vertrouwenspersoon is een luisterend oor 
en weet waarheen (binnen en buiten Scouting) 
te verwijzen. 

Op 3 november wordt een landelijke dag in 
Leusden georganiseerd waarin (toekomstige en 
reeds benoemde) vertrouwenspersonen met 
elkaar dilemma’s bespreken, waar een aantal 
vaardigheden getraind kunnen worden en je 
vragen kunt stellen aan ervaren vertrouwens-
personen. Zet deze datum in je agenda en meld 
je aan! Ook als je groep nog geen vertrouwens-
persoon heeft kan je deze dag gebruiken om je 
te oriënteren. Er is eind augustus een mail 
gestuurd naar alle vertrouwenspersonen en 
secretarissen met daarin een link om je op te 
geven. Wil je nog uitgenodigd worden: stuur 
dan even een berichtje naar hrm@scouting.nl. 

VERTEL WAT JE DOET AAN 
SOCIALE VEILIGHEID.

Ouders en vrijwilligers willen graag weten 
hoe jullie de sociale veiligheid in de groep 
geregeld hebben. Hoe kun je hier mee 
omgaan en wat kun je doen? 
• Door het gesprek te voeren met je 
 stafleden over wat jullie aan sociale  
 veiligheid doen, zodat zij vragen van  
 ouders goed kunnen beantwoorden.
• Door de informatie over sociale veiligheid  
 op jullie website te plaatsen.
• Door informatie over dit onderwerp op te  
 nemen in jullie nieuwsbrief naar ouders.
• Of om door deze informatie te delen via  
 jullie social media kanalen. 

Scouting Nederland is op zoek naar 2 vertrouwenspersonen op landelijk 
niveau.  Heb jij kennis van procedures op dit vak? Bekijk de vacature hier.
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Loslaten. Een thema dat heel vaak binnen de 
praktijk behandeld wordt bij zowel kinderen als 
volwassenen. Je kunt denken aan het loslaten 
van nare dingen die er zijn gebeurd in het 
verleden, het loslaten van je eigen invullingen 
of het loslaten van negatieve opmerkingen van 
anderen. 

Pien (12 jaar) is een meisje dat is aangemeld 
vanwege woedeaanvallen, een defensieve 
houding ten opzichte van leraren en verbaal 
agressief gedrag. Pien heeft al tal van psycholo-
gen versleten en heeft ook al diverse trainingen 
gevolgd. Allemaal, helaas, met weinig resultaat. 
Iedereen zegt tegen haar dat ze moet leren 
loslaten. Pien weet zelf totaal niet wat loslaten 
is, laat staan hoe je dit dan moet doen.

In Pien haar leven zijn nare dingen gebeurd. 
Nare dingen die voor een gevoel van onveilig-
heid zorgden, een gevoel van er niet mogen 
zijn. Het denken aan het verleden doet haar 
pijn. Het praten over het verleden doet nog 
meer pijn. Dus haar overlevingsmechanisme is 
al die narigheid wegstoppen. Doen alsof het er 
niet is. Maar omdat al die nare gevoelens er 
toch op een bepaalde manier uit moesten, 
gedroeg ze zich boos en agressief.  

Tijdens de sessies met Pien hadden we het in 
eerste instantie helemaal niet over datgene wat 
er precies gebeurd was in het verleden.  
We spraken over haar gevoelens. Haar boze 

gevoel, maar ook haar bange en verdrietige 
gevoel en welke rol deze innamen in haar leven. 
Er volgt erkenning voor de gevoelens die ze 
lange tijd heeft weggestopt. En doordat die 
erkenning er komt, durft ze stapje voor stapje te 
praten over haar verleden. Door datgene wat ze 
vertelt, wordt duidelijk waar de pijnpunten 
zaten en kan ze beginnen met traumaverwer-
king. Een zwaar proces. Tijdens dit proces 
luistert ze regelmatig naar het liedje van Frozen 
‘laat het los, laat het gaan’. Het liedje geeft haar 
steun en kracht. Na een nare periode van 
verwerking, kan Pien het verleden op haar 
manier loslaten. Ze heeft veel minder woede-
aanvallen en is zelfs vriendschappen aan het 
sluiten. Een echte bikkel.

TIPS
Loslaten is vaak makkelijker gezegd dan 
gedaan. Vaak zit er onder het gedrag wat een 
ander of jijzelf niet fijn vindt, een dieper 
laagje. Pas als je bij dat diepere laagje bent, 
kun je de kern van het probleem aanpakken 
waardoor en waarna je kunt loslaten. 
Op Scouting kun je op een spelenderwijze 
manier met het thema loslaten bezig zijn. Je 
kunt bijvoorbeeld een blad in tweeën verde-
len. Op dit blad schrijf je op de linkerkant 
allemaal nare gedachten en gevoelens die je 
hebt over jezelf of over anderen. Op de 
rechterkant zet je allemaal positieve gedach-
ten en gevoelens. Gedachten die je zou willen 
denken en gevoelens die je zou willen voelen. 
Het blad scheur je vervolgens in twee. Het 
deel met de nare gevoelens en gedachten 
kunnen versnipperd worden en in het kamp-
vuur gegooid worden. Het deel met de 
positieve gedachten en gevoelens hou je bij je. 
Je kunt dit deel versieren zodat het een mooi 
kunstwerkje wordt.

Laat het los, laat het gaan…
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.

Scouty
Op pagina 15 vind je tips voor het maken 

van je eigen natuurmuseum en op pagina 16 leert 
Baloe je hoe je de beste meditatiemuziek kunt ma-
ken. Op pagina 17 vertelt Chil je meer over drones.

Beverpost
Rebel kan vlinders herkennen aan hun vleu-

gels. Welke drie vlindersoorten komen er het meest 
voor in Nederland? Je leest het op pagina 7. Op pa-
gina 9 lees je alles over de uitvinding van de klok en 
op pagina 11 vind je een leuke knutseltip voor als je 
iemand moet uitzwaaien! 

DEZE KEER IN...

Flitz
Aan spannende verhalen voor rond het 

kampvuur heb je na het lezen van Flitz geen gebrek! 
Op pagina 22 een quiz over mythen en een span-
nend verhaal over Huttenkloas op pagina 27. Ook 
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Hercules & Valkema

leuk: lekker creatief aan de slag met ballonnen! 
Je leest er meer over op pagina 24.

IXIXEL
Een nieuw seizoen bij de explorers 

vraagt om wat tips om het seizoen goed mee te 
beginnen. Die vind je op pagina 38! Verder lees 
je op pagina 34 alles over het awardprogramma 
en kun je met het artikel op pagina 35 jezelf 
beter leren kennen. 

Tijdrover
Hoe volwassen ben jij eigenlijk? Doe de 

test op pagina 42 en leer meer over wat volwas-
senheid eigenlijk inhoudt.  Op pagina 44 een heerlijk 
recept en op pagina 45 wat tips om te mediteren 
nu je weer op school zit of aan het werk bent. Ook 
blikken we terug op Roverway 2018! 




