
Scouty
Op pagina 16 vertelt Malchi hoe je je eigen 

flessenorgel maakt en tijdens een opkomst lekker 
muziek kunt maken! Ook vind je tips voor het  
maken van je eigen geheimschrift op pagina 15 en 
kun je op pagina 17 en 18 alles lezen over magneten.

Beverpost
Zelfs Bas Bos komt ze bijna nooit tegen, maar 

ze zitten er echt. Op pagina 7 lees je alles over de 
enige drie slangen die in Nederland voorkomen. Op 
pagina 9 lees je meer over de uitvinding van het wiel. 
Ook leuk: knutselen met tegengestelde kleuren. Hier 
lees je meer over op pagina 11.

DEZE KEER IN...

Flitz
Met alle artikelen uit Flitz kun je voorlopig 

weer lekker aan de slag! Op pagina 23 vind je een 
handig artikel over het zelf maken van touw en met 

de instructies op pagina 24 kun je gaan knut- 
selen met magneten!

IXIXEL
Zin in een actieve expeditie dit jaar? Wat 

dacht je van onze expeditietip op pagina 32? 
Heerlijk fietsen langs de Moezel. Meer tips voor 
het regelen van je expeditie vind je op pagina 
34. Een leuk project voor je insigne Samenleving 
vind je op pagina 35.

Tijdrover
Hoe overleef je het einde der tijden? 

Daarover lees je alles op pagina 38! Tegenpolen 
trekken elkaar aan, maar of dat ook in de liefde 
zo is, ontdek je met de test op pagina 41! Een 
lekker gerecht met tegenstrijdige smaken vind je 
op pagina 40.

Knutselen Opposites attract? Magneten maken Geheimschrift
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INHOUD
Een nieuw Scoutingjaar is begonnen en je 

hebt het eerste Scouting Magazine van 
2018 zojuist opengeslagen. Tijd om na te 

gaan denken over wat je dit jaar voor 
spannende dingen gaat ondernemen! Het 
magazine staat vol met ideeën, van tips 
voor spannende hikes of tochten tot de 

leukste knutsel- en leestips.
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BEVERPOST
5 tot 7 jaar

EDE, ZONDAG 19 NOVEMBER 2017, 20.15 UUR
 Vlogger Luuk trekt zijn stropdas recht en zet zijn vlogcamera voor 

zich neer. Het moment dat hij bekendmaakt te stoppen als 
ScoutVlogger. Na twee jaar, vele hoogtepunten, nieuwe vrienden en 

avonturen geven zowel hij als vlogger Amy hun vlogcamera door.
“Ik kijk terug op een gave tijd. Vloggen bij de Fundays en tijdens 
Scout-In17 zijn mooie herinneringen en ik heb veel leuke mensen 

leren kennen. Mijn ScoutVlog button is vanaf nu een echt collector’s 
item ik hoop dat velen ‘m met trots dragen!”

Luuk kijkt uit naar de nieuwe ScoutVlogs en wenst de nieuwe 
vloggers veel succes en plezier!

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

6 Van dichtbij op een rij  
7 De 3 enige slangen
8 Voorleesverhaal 

9 Strip 9 Uitvinding 
10 Voor jou uitgelezen 

 11 Knutseltip
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slangen in Nederland
Sssssss! Hoor je dat? En zie je iets? Nee? Dat kan 
kloppen. Zelfs Bas Bos ziet bijna nooit een slang!

De 3 enige

Gladde slang
De gladde slang is grijsbruin met donkere vlekjes op zijn rug. Hij heeft prachtige gele ogen 
met ronde pupillen. Hij is ongeveer 60 centimeter lang. Dat is best klein voor een slang! 
Alle slangen zijn gek op zonnebaden. De gladde slang dus ook. Hij eet hagedissen, muisjes en 
andere slangen. Soms eet hij zelfs zijn eigen kindjes op! Hap, slik, weg. Maar voor jou is hij niet 
gevaarlijk. Hij is niet giftig en zal je nooit aanvallen. In de winter slaapt hij. Dan zie je hem niet. 
In de zomer is hij actief. Maar hij is kampioen verstoppen. Dus ook dan 
zie je hem bijna niet. Je moet goed zoeken op een open 
plek in het bos. Maar laat hem met rust en pak hem niet 
op. Dat is verboden. 

Adder
De adder is kleiner en wordt ongeveer 50 centimeter lang, maar is dikker en sterker dan 
de gladde slang. Hij is grijs of bruin en heeft een mooie zigzagtekening op zijn rug. Hij 
heeft rode ogen en kijkt altijd boos. Dat komt door zijn pupillen, die staan recht 

omhoog. Hij vindt muizen, vogels en kikkers lekker. Die kikker slikt-ie in één keer 
door! Maar eten doet de adder heel weinig. Hij kan maanden zonder. Weet je wat 
hij nog meer goed kan? Dansen en zwemmen! Dansen doet het addermannetje 
met een ander addermannetje. De beste mag het vrouwtje hebben. Pas op met de 

adder, want hij is giftig! Zijn beet doet pijn, maar zijn gif is niet dodelijk voor mensen. 
Maar als hij je ziet vlucht hij liever snel weg. 
Laat hem maar gewoon met rust. 

Ringslang   
De ringslang is de langste van het stel. Hij kan wel 1 meter 40 lang worden. Dat is 
net zo groot als… jij in groep 6! Achter zijn kop heeft hij een gele en een zwarte ring.
Daarom heet hij ringslang. Hij eet kikkers, vissen, slakken, padden en wormen. Die vindt hij met gemak 
rondom het water. Daar leeft hij. Hij kan supergoed zwemmen. Het liefst met zijn hoofd boven water. 
Maar hij kan ook goed duiken. Na de winterslaap legt het ringslangvrouwtje eieren. Wel 30 in één keer! 
De ringslang kan 20 jaar oud worden. Hij is niet giftig en bijt niet. Hij is juist bang voor jou! Het liefst 
vlucht hij snel weg als hij bang is. Of hij doet alsof hij dood is. Dan gaat hij stil op zijn rug liggen. Soms 
komt er zelfs bloed uit zijn bek. Of hij laat een soort scheten die heel erg stinken! Dan blijven zijn 
vijanden wel weg, denk je niet?
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VAN DICHTBIJ OP EEN RIJ: 

1 2 3

4 5 6

Antwoorden: 1. Noordpool, 2. Zwemmen, 3. Schaatsen, 4. Zebra, 5. Zwitsers zakmes, 6. Rookmelder, 7.  Lieveheersbeestje, 8. Haai, 9. Zuidpool



Het is winter. Ik word wakker en loop naar het raam. Als ik de gordijnen open 
doe, zie ik dat het gesneeuwd heeft! Heel Hotsjitonia is bedekt onder een 
laagje wit. Op naar buiten! Ik trek mijn warmste kleren aan en loop door de 
kou en de sneeuw naar het huis van Bas Bos en Rebbel. Bas Bos is in de tuin 
bezig. ‘Hoi Bas!’ roep ik. ‘Zullen we een sneeuwpop maken?’ ‘Ha Stuiter! Dat is 
een goed idee! Laten we beginnen met het rollen van een grote sneeuwbal.’ 
Stelt Bas voor. We gaan meteen aan de slag. Dankzij de sterke armen van Bas 
Bos rollen we een sneeuwbal die zo groot is dat ik er maar net overheen kan 
kijken. Terwijl Bas Bos de sneeuwpop afmaakt, zie ik Rebbel in huis allerlei 
kastjes opentrekken. ‘Hee Rebbel! Wat ben je aan het doen?’ vraag ik. ‘Hoi 
Stuiter! Ik zoek dingen om de sneeuwpop mee aan te kleden, help je me 
zoeken?’ vraagt ze terwijl ze druk in de kastjes grabbelt. Na wat zoeken vinden 
we een wortel, wat oude knopen, een hele lange sjaal, een muts en handschoe-
nen. Ik neem alles mee de kou weer in en Bas Bos tilt me op zodat ik de wortel 
precies in het midden van het hoofd van de sneeuwpop kan prikken. De 
knopen druk ik in de buik van de sneeuwpop en Rebbel helpt me met 
het omdoen van de sjaal, want die is heel lang en mijn korte 
armen kunnen er net niet bij. Van een afstandje kijken we 
met zijn drieën naar het eindresultaat. Trots zeg ik: ‘Nu 
hebben we wel wat lekkers en warms 
verdiend!’. We lopen naar het 
huis van Rozemarijn waar het 
heerlijk warm is binnen. ‘Hallo 
allemaal!’ zegt Rozemarijn. ‘Leg jullie natte 
jassen en handschoenen maar op de verwarming, 
dan kunnen ze drogen’. Met zijn vieren genieten 
we van Rozemarijn haar verse koekjes en  
warme chocolademelk met slagroom. 
Het was een heerlijke dag!

Sneeuwpret!
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probleem: spaken. We weten dat de eerste houten wielen 
met spaken al werden gemaakt rond 1600 v. Chr. in Egypte.

Spaken
Het hout werd vervangen door een metalen velg met 
spaken, een grote vooruitgang vergeleken met het houten 
wiel. Helaas braken de eerste spaken vaak af. In 1877 
plaatste de Engelse uitvinder James Starley de spaken 
zodanig dat de wielen veel meer gewicht konden dragen. 
Ook kwamen er rond 1800 de eerste rubberen banden in 
beeld. Deze waren veel goedkoper en gingen langer mee, 
omdat ze eenvoudig te repareren waren. 

Vervoer
Tegenwoordig zijn er heel veel vervoersmiddelen met 
wielen: fietsen, auto’s, treinen, vrachtwagens, rolschaatsen. 
Weet jij er nog meer?

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

In de oertijd waren er nog geen wielen. Je moest heel 
hard duwen, trekken en sjorren als je zware dingen 
zoals keien wilde verplaatsen. Toen bedachten ze dat je 
zware dingen ook op een aantal boomstammen kon 
leggen. Zo kon je het rollen. En van het een kwam het 
ander.

Wielen zonder spaken
Het wiel is misschien wel de slimste uitvinding ooit. De 
eerste wielen hadden geen spaken en waren helemaal van 
hout gemaakt. Dat was nogal zwaar, die grote ronde 
blokken hout! Gelukkig vond men een oplossing voor dit 

OP ROLLETJES: DE UITVINDING VAN HET WIEL
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Keet Kleur is gek op paars, oranje en knalgeel. En ook op blauw, 
groen en brandweerautorood. Maar de mooiste kunstwerken maakt ze 
met zwart en wit. Dat spat van het papier! Dat komt doordat het 
lichte wit en het donkere zwart elkaars tegenpolen zijn. Doe mee 
met Keet en knippen maar, tijdens de opkomst of lekker thuis! 

VOOR JOU 
UITGELEZEN

Wat heb je nodig?
 • Een vel stevig wit papier
 • Een vel stevig zwart papier
 • Eventueel kladpapier (bijvoorbeeld   
  printerpapier) om op te oefenen
 • Potlood
 • Schaar
 • Lijm

Zo maak je het
Stap 1. Verzin eerst welke figuur je wilt maken. 
Een boom? Een sneeuwpop? Een vlinder? 
Gewoon een gekke vorm? Alles is mogelijk!
Stap 2. Leg het witte vel papier voor je. Dat is 
de achtergrond. 
Stap 3. Het zwarte vel papier moet precies de 
helft van het witte zijn. Je kunt het in de lengte 
of in de breedte bijknippen, afhankelijk van de 
figuur die je wilt maken.
Stap 4. Teken je figuur langs de lijn op het 
zwarte vel. 
Stap 5. Knip je figuur voorzichtig uit.
Stap 6. Spiegel je uitgeknipte figuur langs de 
lijn en plak hem op je papier.

Ik ben een lelijk beest – Julia Donaldson & 
Alex Scheffler – Gottmer A 13,99

Sammy’s Avonturen – Omniversum 
Den Haag - www.omniversum.nl/sam-

mys-avonturen A 12,50

Casper en Emma de bergen in – Just Bridge 
Entertainment  – DVD A 9,79
Kleurboek Casper en Emma A 3,99

SAMMY’S AVONTUREN      
Sammy is een oude zeeschildpad die vertelt 
over de spannende en vrolijke avonturen die 
hij beleefde toen hij nog jong was. Samen met 
zijn boezemvriend Ray ontdekt hij de 
oceanen. Hoe ouder Sammy wordt hoe meer 
de zee wordt vervuild. De film laat zien 
waarom het zo belangrijk is om met z’n allen 
goed voor de (dieren in de) natuur en de 
oceanen te zorgen. Want weet jij dat een groot 
deel van het plastic afval in de oceaan eindigt? 
In Sammy’s Avonturen zie je wat dat met de 
dieren doet. 
Tot juni 2018 is deze ontroerende film 
exclusief te zien bij het Omniversum in Den 
Haag. Het scherm staat als een een halve bol 
om je heen waardoor het lijkt alsof je zelf 
onder water leeft. Een fantastische beleving!
 

IK BEN EEN LELIJK BEEST     
Ben je ook zo’n fan van de Gruffalo dan moet 
je zeker het vrolijke prentenboek 'Ik ben een 
lelijk beest' lezen! Het verhaal brengt je naar 
de warme savanne en laat je kennismaken 
met de gnoe, de hyena, de gier, de maraboe 
en het wrattenzwijn. Zij worden ook wel de 
lelijkste dieren van Afrika genoemd. En deze 
beesten zijn misschien niet moeders mooiste, 
in de ogen van hun jonkies zijn ze dat 
natuurlijk wel! Met hele toffe tekeningen, 
geweldige tekst op rijm en het Lelijke 
Beesten-lied!

CASPER EN EMMA 
DE BERGEN IN    
Het is vakantie en de vrolijke vriendjes 
Casper en Emma gaan samen met hun 
familie een wandeltocht in de Noorse 
bergen maken. Ze bereiden zich op school 
en thuis goed voor op deze hike. Casper en 
Emma staan te trappelen om samen met 
hun knuffels Welpje en Mevrouw Konijn 
op reis te gaan. Tijdens de tocht kan het 
tweetal allerlei Scouting insignes verdie-
nen, maar net zo belangrijk is samen heel 
veel lol maken. En dat doen ze! In deze 
familiefilm zitten heel veel vrolijke liedjes 
die je na een paar keer luisteren gezellig 
kunt meezingen. 
Voor de echte fans van Casper en Emma is 
er het Casper en Emma Kleurboek boorde-
vol kleurplaten, en met als extraatje 
maskers van Welpje en Juffrouw Konijn en 
nieuwe verhaaltjes. 

knutseltip

Tips: 
- Je kunstwerk wordt nog mooier 
als je vormpjes knipt uit je 
uitgeknipte figuur. Dat is best 
lastig, maar zeker de moeite 
waard.
- Als je al heel veel geoefend 
hebt kun je het ook zo doen: 
knip een vierkant uit je zwarte vel en teken dan 
verschillende vormen aan alle zijden van het 
vierkant. Knip ze allemaal uit. Plak daarna het 
vierkant (waar dus al die figuren uit zijn geknipt) 
midden op het witte vel. Plak dan alle uitge-
knipte figuren op de juiste plek. Een heel 
karwei, maar het wordt supermooi!
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Maak een kunstwerk in zwart wit

Stuur een foto van jou en je lievelingsknuffel die mee 
gaat logeren bij de bevers en maak kans op één van de 

3 DVD's van Casper en Emma - De Bergen In ! Mail je foto 
vóór 1 april 2018 naar redactie@scouting.nl.
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7 tot 11 jaar

SCOUTY
RHENEN, ZATERDAG 9 DECEMBER 2017, 11.10 UUR
Al een paar weken is Sterre (7) van Scouting Rhenen druk met het 
welpeninsigne spoorzoeken. Ze heeft al veel geleerd over route-

technieken en kaartlezen. ‘Het is ontzettend leuk om met z’n allen 
een speurtocht uit te zetten door touwtjes te knopen aan takken 
en bomen en een schat te verstoppen. Maar het is nog toffer om 
zelf te speuren naar de schat!’ Vandaag mag ze samen met Mart, 
Joël en Lisanne haar speurtochtenkennis in de praktijk brengen. 

Met z’n allen vindt Sterre het spoorzoeken een eitje, maar in haar 
eentje vindt ze het toch best een beetje moeilijk, bekent ze: ‘Kaart-
lezen kan ik best wel goed, maar soms vind ik het ook ingewikkeld: 

al die lijntjes en kleurtjes.’ Het viertal maakt een kompas en een 
kaart van het clubgebouw en het omliggende terrein. Ook lukt het 
ze de juiste route te vinden. Geslaagd dus! Sterre is – terecht – heel 

trots op haar prestatie en de behaalde insigne. ’Mama heeft de 
insigne spoorzoeken op mijn ScoutFit blouse genaaid. Zo denk ik er 

nog vaak aan terug.’

F O T O G R A F I E :  E L L E N  J A N S S E N

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

16 Spelen met tonen
17 Alles weten over magneten

18 Strip



De strikt geheime geschiedenis van codes en 
codebreken  – Roy Apps – Lemniscaat, A 13,95

Superjuffie op de Zuidpool  –  A 13,99
Het grote Superjuffie doeboek –  A 9,99
Janneke Schotveld – Unieboek Spectrum

Het leukste dierendoeboek 
Katie Scott – Lannoo  –  A 9,95

DIT KAN IK BETER 
DAN M’N OUDERS! 

Je eigen geheimschrift

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

KRAAK DE CODE

Lord Baden-Powell, de 
oprichter van Scouting, 
leerde als soldaat in 
Afrika sporen uitzetten. 
Boodschappen doorge-
ven met takken en 
stenen. Alleen degene die 
de beeldcode kent, kan 

de boodschap ontcijferen. In De strikt geheime 
geschiedenis van Codes en Codebreken lees je alles 
over waarom informatie soms zo geheim is dat dit 
in codes of geheimtaal moet worden verteld. Je 
ontdekt welke codes er zijn en hoe je ze zelf kunt 
maken. Probeer maar eens je eigen beeld- of letterco-
de te maken, of onzichtbare inkt. En probeer alle codes 
in het boek te kraken. Dat is soms best lastig hoor! 
Maar slaag je erin dan behoor jij tot de Codekrakers-
club! Veel succes!

Dieren redden 
met Superjuffie

Ken jij de fantastische 
boeken over Superjuffie 
al? De verhalen gaan 
over juf Josje. Zij lijkt 
een gewone juf, maar 
als er een dier in nood 
is, verandert ze in 
Superjuffie. Samen met 
de kinderen uit haar 

klas beleeft ze allemaal toffe avonturen. In het 
nieuwste boek Superjuffie op de Zuidpool zet ze alles 
op alles om de pinguïns te redden. 

OP TEKEN-
AVONTUUR

Hou je van tekenen en 
van dieren, dan is dit 
fantastische teken-, 
kleur- en doeboek echt 
iets voor jou. Het 
leukste dierendoeboek 
staat vol met prachtige 

illustraties van Afrikaanse dieren, oceaandieren, 
insecten, buideldieren en nog veel meer. En je kunt 
zelf aan de slag! Kleur de woestijn, teken vleugels 
bij insecten, maak een vleermuiskop en maak vissen 
bij het koraalrif. Jij zult je deze vakantie niet 
vervelen!

En wil je je niet 
vervelen de 
komende 
vakanties, ga dan 
aan de slag met de 
leukste knutsels, 
raadsels, weetjes, 
strips en verhalen 
uit Het grote 
Superjuffie 
doeboek! Speel 
het Grote 

Superjuffie Bordspel, maak het lievelingstoetje van 
juf Josje (bananenijs, mjammie!) en knutsel je eigen 
dierenheld. Zet ‘m op!
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Heb jij veel geheimen? Vast wel! Op wie je verliefd 
bent bijvoorbeeld. Dat ga je niet met een megafoon 
op het schoolplein omroepen. Maar je wilt het wel 
aan je beste vriend of vriendin vertellen. Of op een 
briefje schrijven. Maar stel nou dat iemand jouw 
briefje vindt? Dat nooit! Wat jij nodig hebt, is een 
geheimschrift.

Spelen met cijfers en letters
Je eigen geheimschrift, hoe maak je dat? Bijvoorbeeld 
door te spelen met cijfers en letters. Verander elke letter 
maar eens in een cijfer. A=1, B=2, C=3 enzovoort. 5-14 
11-12-1-1-18 9-19 10-5 7-5-8-5-9-13-19-3-8-18-9-6-20! Om het 
iets moeilijker te maken kun je het natuurlijk ook 
omdraaien: Z=1 en A=26. 
Je kunt woorden omdraaien, (ej tnuk nedroow neiaard-
mo), van boven naar beneden en van rechts naar links 
schrijven (uit zo er ziet dat), of, ingewikkelder, helemaal 
van rechts naar links schrijven (tiu oz re teiz tad). 
Je kunt spaties weglaten (datzieterzouit), en de klinkers 
(dt zt r z t). Probeer ook eens letters en cijfers door 
elkaar te gebruiken! 

Een beeldschrift verzinnen
Veel geheimschriften bestaan uit tekeningetjes. Je 
kent vast het jungle alfabet wel. De A is een plaatje 
van een appel, de B een boom en de C een cent. 
Laars-Eend-Uil-Kano! Maar let op: als je een beeldschrift 
maakt, zorg er dan voor dat je tekens niet te gedetailleerd 
zijn. Een zon voor de Z is makkelijker en sneller te 
tekenen dan een zombie. Ook moet het meteen duidelijk 
zijn welke letter bij welk beeld hoort. Een zwembroek 
voor de Z is niet zo slim, want het kan ook een onder-
broek zijn.   
Maak het jezelf niet te moeilijk. Een goed geheimschrift is 
makkelijk te schrijven/tekenen, onthouden en lezen. 
(Maar het mag natuurlijk niet te makkelijk zijn, anders 
blijven jouw geheimen niet lang geheim…) 

Het codewiel
De Romeinse keizer Julius Caesar had een slimme truc om 
geheime boodschappen te verspreiden. Hij zette twee 
keer alle letters in een draaischijf. Hij bepaalde iedere 
keer opnieuw waardoor iedere letter werd vervangen. Dat 
kan jij ook! Ga naar www.scouting.nl/geheimschrift om 
het bestand van de draaischijven te downloaden zodat je 
deze kunt printen. Knip deze twee draaischijven uit en 
maak ze aan elkaar vast met een splitpen. 
De kleine cirkel ligt bovenop de 
grote. Draai aan een schijf 
en bepaal welke letter 
de A vervangt. Daarna 
kun je alles heel 
makkelijk aflezen. Je 
moet degene aan wie 
je geheime brief gericht 
is wel even laten weten 
wat de code is!

Een beeldschrift verzinnen
Mowgli en Shanti hebben veel 
geheimen, maar niet voor elkaar! Ze 
hebben een superslimme manier 
bedacht om hun briefjes geheim te 

houden… Ze zijn gewoon onzichtbaar! 
Dat kan jij ook:

1. Pers een halve citroen uit.
2. Voeg een paar druppels water bij het sap en meng.
3. Schrijf met een veer, tandenstoker, kroontjespen of 
wattenstaafje met de onzichtbare inkt op wit papier. 
4. Laat de onzichtbare inkt drogen.
5. De ontvanger kan je geheime boodschap lezen door 
het papier tegen een lamp te houden.

Wil je nog meer weten over geheime codes en hoe je die 
breekt? Lees dan De strikt geheime geschiedenis van 
codes en codebreken. Meer over het boek op pg. 14. 
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VOOR JOU 

UITGELEZEN



16 |  scouting magazine 

voeg wat kleurstof toe aan je 
water, dat staat lekker vrolijk!

Je glazen flesje fris–
drank leeggedronken? 
Gooi 'm niet weg! Met 
glas kun je supergoed 
muziek maken. Blaas 
maar eens over de hals 
van het flesje. Hoor je 
die diepe toon? Met meer 
flesjes kun je zelfs een 
heus flessenorgel maken 
met wel zes tonen! 
Malchi vertelt hoe.

scouty |  17

Om mooie muziek uit je orgel te toveren heb je 
glazen flessen nodig. Het liefst zes of acht, 
zodat je verschillende tonen kunt creëren. 
Iedere fles heeft een luchtkolom. Hoe voller de 
fles is, hoe kleiner de luchtkolom is. De lucht-
kolom bepaald hoe hoog of hoe laag de toon is 
die je hoort als je met een stokje op de fles tikt. 
Een kleine luchtkolom zorgt voor een lage 
toon. Een grote luchtkolom geeft een hoge 
toon. Door in iedere fles een verschillende 
hoeveelheid water te gieten, krijg je dus 
verschillende tonen. En dat klinkt samen 
supergaaf! Probeer maar:
 
DIT HEB JE NODIG VOOR 
JOUW FLESSENORGEL:
• 12 tiewraps
• 6 glazen flessen
• een stevig houten latje
• water
• een pollepel

spelen met tonen

EN ZO MAAK JE HET:
• Bind een tiewrap om de nek van iedere fles. 
Trek ze nog niet helemaal aan. 
• Steek een tiewrap verticaal tussen iedere 
tiewrap om de fles. Trek de eerste tiewraps nu 
stevig aan. Maak de verticale tiewraps vast aan 
het houten latje. Laat wat ruimte tussen de 
flessen en het latje. Zorg dat de flessen elkaar 
niet raken.
• Vul de flessen met oplopende hoeveelheden 
water. 
• Tijd om muziek te maken! Laat iemand 
anders het orgel vasthouden. Tik met de lepel 
tegen de flessen en mix de hoge en lage klanken 
als een echte DJ tot een melodie. Misschien kan 
je zelfs een bestaand deuntje naspelen… 
Do-re-mi!

En nu: optreden!
Malchi daagt je uit om je muziek aan 
zoveel mogelijk mensen te laten horen. 
Organiseer met andere scouts een 
optreden. Kijk voor inspiratie naar The 
Bottle Boys op YouTube.

De koelkastmagneet ken je wel. Maar wist je dat 
magneten ook in apparaten en voorwerpen zitten, 
zoals jouw kompas? Lees alles over de werking en het 
ontstaan van magneten.

Magnetisch veld
Simpel gezegd is een magneet een metaal dat andere 
metalen aantrekt. Zo blijft een magneet wel zitten op een 
koelkastdeur, maar niet op een houten deur. De werking 
van magneten heeft alles te maken met het magnetisch 
veld. Dat veld zit in de magneet en is niet zichtbaar. Op 
het veld vind je twee polen: de noordpool aan de ene 
kant en de zuidpool aan de andere kant. Een magneet 
werkt alleen als je twee verschillende polen bij elkaar 

Alles
weten

over
magneten

houdt. Het zal je nooit lukken om twee noordpolen of 
twee zuidpolen bij elkaar te houden, hoe sterk je ook 
bent! Verder vind je op het magnetisch veld allemaal 
lijnen. Hoe dichter die lijnen bij elkaar staan, hoe sterker 
de magneet is. De sterkste magneten kunnen zelfs auto’s 
optillen! Gaaf toch?

Onder stroom
Nu je weet wat een magneet is, wil je ook weten hoe het 
wordt gemaakt. Dat gebeurt door metalen zoals ijzer of 
nikkel vloeibaar te maken. De vloeibare metalen worden 
in een bak gegoten die onder grote stroom komt te staan. 
De deeltjes in de metalen die normaal alle kanten 
opstaan, worden door de stroom in één richting gezet. De 
metalen zijn daardoor magneten geworden! Als de 
metalen afkoelen, houd je een harde magneet over.

HOE WORDT

HET GEMAAKT?
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A R N E  VA N  D E R  R E E

Wist je dat… 
De aarde eigenlijk ook een grote magneet is? De kern 
van de aarde bestaat uit gesmolten gesteente. Dit 
gesteente bevat magnetische metalen zoals ijzer en 
nikkel. De magnetische polen van de aarde bevinden 
zich in de buurt van de Noordpool en de Zuidpool. 
Daarom heten de polen in een magneet ook zo! Wist je 
trouwens dat de magnetische naald van een kompas 
altijd naar het magnetische noorden van de aarde wijst? 
Zo vind je altijd de weg!

 ACTIE!
Genoeg gelezen over magneten, tijd voor actie! 

Op pagina 24 vind je in de rubriek ‘4 x zelf 
maken met magneten’, hoe je zelf op verschil-
lende manieren met magneten kunt werken. 

€ 21,95

+

Toilettas + ScoutProof LEDlamp

Weekendtas Scouting + Toilettas + ScoutProof LEDlamp € 44,95

+

(opvouwbaar) (groen of zwart)

(groen of zwart)

+

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.

Voordelige

set

aanbieding

Weekendtas Scouting 
(opvouwbaar)
Artikelnr. 40301

ScoutProof Toilettas
Groen of Zwart
Artikelnr. 4003.

ScoutProof LEDlamp
Artikelnr. 35710

€ 14,95

€ 11,95

€ 27,50

STRIP      
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FLITZ
WENEN, ZATERDAG 16 DECEMBER 2017, 19.25 UUR

Samen met haar moeder Yvonne ging Denise (24), groepsleidster bij de 
ROVO’s van Scouting Hertog Reinoud uit Venlo, mee naar Wenen om het 
Vredeslicht voor Nederland op te halen. Het Vredeslicht wordt jaarlijks 
ontstoken door een kind in Oostenrijk en wordt daarna verspreid door 

kinderen over de hele wereld. Ook duizenden scouts geven het licht in de 
tijd voor kerst aan elkaar door, als teken van vrede en vriendschap. ‘Na 
alle enthousiaste verhalen van mijn moeder leek het me een geweldige 

ervaring om deze reis naar Wenen zelf eens te beleven. Vooral de 
bijeenkomst in de kerk maakte veel indruk op me. Het was mooi om te 

zien hoe de kerk langzaamaan volstroomde met mensen uit de hele 
wereld. Ook bijzonder om al die verschillende Scoutingblousen bij elkaar 

te zien. Om de beurt kwam een afgevaardigde van elk land het Vredes-
licht halen en sprak daarbij de Vredeslicht-wens uit, ieder in zijn eigen 
taal. Dat was prachtig. En ook al kon ik niet alles verstaan, ik wist dat 

iedereen dezelfde gedachte uitsprak. Fantastisch dat zo’n klein vlammetje 
al die verschillende landen in eenheid brengt!’ Weer terug in Venlo heeft 
Denise het Vredeslicht gebracht naar vrienden, restaurants en cafeetjes. 
Ook bij het kerstdiner van de ROVO’s stond het Vredeslicht centraal. ‘Ik 
wilde op deze manier mensen een beetje dichter bij elkaar te brengen in 

de donkere dagen voor Kerstmis. En volgens mij is dat goed gelukt!’ 

F O T O G R A F I E :  V R E D E S L I C H T  N E D E R L A N D flitz  |  21

22 Poolgebieden quiz  
23 Touw en tegenslag       
24 4x aan de slag 

27 Een bijzonder verhaal 
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Touw is redelijk makkelijk zelf te maken. Het slaan 
van touw betekent het in elkaar draaien van bundels 
garen. Er zijn verschillende manieren voor, maar het 
principe blijft het zelfde. 

Bij geslagen touw is het van belang dat je de goede kant 
op draait. Die richting is eenvoudig te zien aan de 
structuur in de garens of de kardelen. Een kardeel is een 
bundel in elkaar gedraaide garens. Draai je goed, dan gaan 
de garens strak in de kardeel zitten. Draai je verkeerd dan 
komt alles los.
• Zie je dat de slag in de kardelen linksom is, rode pijl,  
dus tegengesteld aan de slag in het touw? 
• Elk kardeel is samengesteld uit garens. De slag in de 
garens is weer rechtsom, groene pijltje, dus tegengesteld 
aan de slag in de kardelen.  
• In het midden van dit touw zit nog een dunner touw, 
de pit. De pit vult de holle ruimte op die tussen vier 
kardelen zit. De slag in de pit is rechtsom, blauwe pijl, dus 
tegengesteld aan de slag van de kardelen waar het tussen 
ligt. 
• Al die tegenslag houdt een touw goed in elkaar. 
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Antwoorden: 1C, 2B, 3A, 4A, 5A

DE POOLGEBIEDEN
Vind jij de Nederlandse winters al koud? Dat is nog niets 
vergeleken bij de omstandigheden op de Noordpool 
(Arctica) en de Zuidpool (Antarctica)! Het vriest er bijna 
altijd en overal ligt een dik pak ijs. Hierin zijn de 
poolgebieden gelijk, maar er zijn ook verschillen. Kun jij 
raden welke eigenschap bij welk gebied hoort? En dan nu 
nooit meer klagen over de kou hè!

1. ’s Winters is het hier altijd 
donker. Het zonlicht kan dit deel 
van de aarde dan niet bereiken.
A. De Noordpool
B. De Zuidpool
C. Beide polen

4. Eens per twee jaar worden hier 
Winterspelen gehouden met sporten 
als ijshockey en skiën.
A. De Noordpool
B. De Zuidpool
C. Beide polen

2. Behalve wat onderzoekers wonen hier geen 
mensen. Het is hier simpelweg te koud!
A. De Noordpool
B. De Zuidpool
C. Beide polen

3. In de zomer is het hier gemiddeld 
10°C en in de winter kan het 
wel -40°C (!) worden.
A. De Noordpool
B. De Zuidpool
C. Beide polen

5. De geruchten gaan dat van de twee 
gebieden dit gebied als eerst werd ontdekt 
in 1908.
A. De Noordpool
B. De Zuidpool

Als scout geef je om de natuur. Je vervuilt het niet en zorgt er goed voor. 
Helaas doet niet iedereen dat! Door het kappen van bossen en het 

uitstoten van broeikasgassen wordt de aarde steeds warmer.  
Dat is slecht nieuws, vooral voor de poolgebieden. Door de 
hoge temperatuur smelt het ijs en stijgt de zeespiegel van alle 
oceanen op de wereld. Dit kan overstromingen en voedsel- 

tekorten tot gevolg hebben. Het is dus extra belangrijk om je 
liefde voor de natuur de komende jaren nog meer te verspreiden. 

Scouts samen sterk tegen klimaatverandering! 

KLIMAATVERANDERING

Smeltende gletsjers met eigen 
ogen zien? Bekijk de stoere 
documentaire Chasing Ice van 
National Geographic fotograaf 
James Balog die een reis maakte 
over de Noordpool. 

Touw en tegenslag
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4x
Zelf magneten maken is een hele klus (zie pagina 17-18). Maar 

tijdens een opkomst kun je er leuke handigheidjes van 

maken Voor jullie zelf, als cadeautje voor de bevers of 

natuurlijk die allerleukste leiding.    

AAN DE SLAG

MET MAGNETEN

1) Voor op een ijzeren 
memobord (of muur met 
magneetverf):
• Kroonkurkmagneten
Knip leuke - kleine - plaatjes (of pasfoto’s/
leuke teksten) uit en plak ze in oude kroonkur-
ken. Een laagje vernis erover (of probeer blanke 
nagellak - leuk: met glitters) en laat drogen. 
Plak er met secondelijm een magneet achter 
en klaar is je kroonkurkmagneet.

• Knoop-, scrabble- of geldmagneten
Vraag of je oma of moeder nog een knopen-
doos heeft (of koop leuke, gekleurde bij de 
fourniturenkraam op de markt). Verzamel 
scrabblesteentjes uit oude scrabblespellen. 
En kijk of je nog oude munten over hebt van je 
vakantie over de grens. Plak ze met seconde-
lijm op de magneten.

• Pomponmagneten
Nodig: wol leuke kleuren - magneetjes - karton 
- schaar - lijmpistool 

Knip of snijd uit het karton per pompon twee 
‘donuts’ met een doorsnede van 4 cm. Maak 
het gat in het midden niet te groot (ca 1 cm 
doorsnee). Plaats de twee kartonnetjes op 
elkaar. Knip nu een behoorlijk lang stuk wol af 
dat je telkens weer om de ‘donut’ heen wikkelt. 
Houd met een vinger het beginnetje een 
beetje vast. Ga zo door tot je twee keer om de 
kartonnetjes heen bent gegaan. Zo wordt je 

pompon dik en fluffy genoeg. Steek vervol-
gens je schaar in de wol, tussen de twee 
kartonnetjes in. Knip alle wol nu door zodat 
je de twee kartonnetjes als het ware terug uit 
elkaar haalt. Wikkel een niet al te lang stukje 
wol tussen de kartonnetjes en maak vast met 
een stevige dubbele knoop. Schuif de 
kartonnetjes voorzichtig van je wol af en daar 
heb je je pompon. Doe nu lijm op de juiste 
kant van de magneet en duw je pompon er 
met de kant van de knoop even stevig 
tegenaan. 

2) Wall of fame
Jeugdlid of leiding: iedereen komt op deze 
speciale wall of fame te hangen. Ook leuk om 
op bij te houden wie welk insigne op welk 
niveau heeft behaald. 
Nodig: een leuke foto van iedereen in jouw 
groep * magneten * lijm * magneetmuurverf

Maak een stuk muur vrij in het clubhuis en 
beschilder die in een vorm naar keuze met 
magneetverf. Plak met goede lijm voorzichtig 
een magneetje (of meerdere) achter op elke 
foto en bevestig ze op de muur. 

4) Groen op de koelkast 
Nodig: kurken - zand - minivetplantjes  
- magneten - secondelijm - scherp mes of 
schaar

Hol met een scherp mesje de kurken uit.  
Vul de kleine ruimte met wat zand en een 
vetplantje. Plak de magneten achter op de 
kurken. Laat drogen en kleef de miniplantjes 
tegen de koelkast in het clubhuis.
Vetplanten hebben weinig tot geen water 
nodig: in plaats van water geven, kun je ze 
prima goed houden door ze heel af en toe te 
bespuiten met water. 

TIP: Je magneten moeten wel sterk genoeg 
zijn om het gewicht van de plantjes te dragen. 

3) Visspel
Misschien heb je het zelf weleens gespeeld: 
het hengelspel, waarbij je in een bepaalde tijd 
zoveel mogelijk vissen moest vangen, met 
een zo hoog mogelijk cijfer erop. Leuk om te 
maken voor de bevers in jouw groep. 

Nodig:
- Potlood - papier - schaar - vilt - naaigaren en 
naald - knopen en kralen (voor decoratie) 
- ringen of paperclips - evt. watten (voor het 
opvullen)  - dunne takken - touw of wol  
- magneten
Geen vilt voorhanden? Maak je eigen variant 
met dik papier

Teken met potlood verschillende visvormen 
op het papier en knip ze uit. Maak ze met een 
speld vast op het vilt en knip de vormen uit 
het vilt. Knip voor de opgevulde visjes twee 
lagen vilt uit voor elk sjabloon. 
Naai met de naald en het garen kralen en 
knopen aan elke vis; gebruik een donker 
kraaltje als oog. Naai er steeds een ander 
aantal kralen op: dat zijn de cijfers die de vis 
zo meteen ‘waard’ is. Naai de twee lagen vilt 
met steekjes aan elkaar. Vul de vis met watjes 
voordat je ‘m helemaal dichtnaait.
Bevestig een ijzeren ringetje aan de ‘mond’ - 
haak er een  paperclip aan. 
Maak hengels van de takken. Bevestig er een 
touw of stuk wol aan en maak een magneet 
vast aan het eind.
Je kunt het spel spelen op een kleed of maak 
er nog een kartonnen aquarium bij om ‘blind’ 
te vissen. 
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Een bijzonder kampvuurverhaal  

flitz  |  27

In Costa Rica, een land in Midden-Amerika, 
tussen Nicaragua en Panama in, vind je over 
het hele land verdeeld honderden bijna 
perfect ronde, granieten bollen. Sommige 
meten wel meer dan twee meter in doorsnee. 
Wie ze er heeft neergelegd? En hoe? Niemand 
die het weet.

Wetenschappers hebben geen flauw idee over 
de achtergrond van deze perfect ronde ballen, 
die bekend staan als 'Las Bolas.' Er doen 
verschillende verhalen de ronde.  
Er bestaan geruchten dat de stenen vroeger in 
een rechte lijn werden aangetroffen, waardoor 
ze mogelijk als een soort kompas dienden. Ook 
dacht men dat je er – van bovenaf bekeken – 
sterrenbeelden in kon ontdekken. Bewijs 
hiervoor ontbreekt echter. En het zelf bekijken 
vanuit een vliegtuig gaat ook niet meer. In de 
loop der jaren zijn veel bollen van hun oor-
spronkelijke plaats verwijderd en als decoratie 
naar parken en tuinen of naar musea overge-
bracht. Ook zijn er veel beschadigd, omdat men 
geloofde dat de bollen goud of andere waarde-
volle zaken bevatten.

Kanonskogels
Volgens de mythe zou de plaatselijke bevolking 
over een drankje beschikken waarmee ze steen 
zacht konden maken. Een andere overlevering 
vertelt weer dat de stenen de kanonskogels zijn 
van de dondergod. Hij gebruikte een giganti-
sche blaaspijp om de ballen af te schieten naar 
de goden van wind en orkanen, om ze uit het 
gebied te verdrijven. Ook worden soms het 
mythische eilandenrijk Atlantis en zelfs 
Paaseiland erbij gehaald. Of dat de stenen 

bollen iets hebben te maken met Stonehenge, 
het prehistorische monument in Engeland: een 
aantal gigantische stenen die rond 3100 voor 
Christus in een cirkel zijn opgesteld. Ook al zo 
onverklaarbaar. 

Door mensen
Wanneer en wie de stenen bollen heeft gemaakt 
in hun vrijwel perfecte vorm, is onbekend. We 
weten pas sinds 1939 van het bestaan ervan. 
Toen werden ze ontdekt door een bananenbe-
drijf uit Amerika, die de grond in Costa Rica 
begon te ontbossen voor bananenplantages. 
Wetenschappers zijn het er wel over eens dat de 
ballen door mensen zijn gemaakt. Maar hoe 
dan? Net als in Costa Rica en Engeland hebben 
we ook in ons land een dergelijk verschijnsel: 
de hunebedden in Drenthe. Onverklaarbaar, 
omdat men duizenden jaren voor onze jaartel-
ling begon helemaal niet beschikte over zwaar 
materiaal of technische kennis. Sommige Costa 
Ricaanse bollen wegen zelfs ruim vijftien ton. 
Dat is toch niet te tillen? Het zal altijd wel een 
mysterie blijven. 
Of heb jij soms 
een idee? 

Geen kampvuur zonder bijzondere verhalen. Over intrigerende mythes, 
mysterieuze sagen, en onverklaarbare verschijnselen. Deze keer. . .

Het mysterie rondom ,Las Bolas,

€ 160,-
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DIEVER, ZATERDAG 16 DECEMBER 2017, 21.22 UUR
Het is rond kerst een jaarlijkse traditie bij Scouting Schultegroep in 

Diever: de boerenkooldropping. Eerst duikt een kookteam de 
keuken in om een heerlijke warme en goed vullende boerenkool-

stamppot te bereiden. Na de maaltijd – als het buiten al pikdonker 
is en de stemming er goed in zit – worden de welpen, scouts en als 
laatste de explorers in kleine groepjes en geblinddoekt door hun 
das gedropt, op zo’n tien kilometer afstand van de Zuidpool (het 
Clubhuis). Ook Evanne (17) doet mee. Samen met Johannes, Max, 

Pim en Frank vormt ze een groepje: ‘Het is elk jaar weer zo’n 
happening! Je moet niet alleen zo snel mogelijk terug zijn, maar ook 
de ‘spotters’ ontwijken. Als je door een auto wordt gespot, krijg je 
straftijd. Door die spotters was het echt bloedstollend spannend! 

Voor iedere auto doken we weg, we wisten nooit of het een toevalli-
ge passant was of een spotter. Soms lagen we minuten achtereen in 

een weiland op onze buiken te schuilen. Gelukkig was ik warm 
aangekleed en had ik een regenpak aan. Uiteraard wel binnenste 

buiten - zodat de strepen niet zouden reflecteren in de lichtstraal 
van de koplampen. Die spanning was zo tof!’ Met hulp van een 

kaarthoekmeter moet het vijftal coördinaten achterhalen waardoor 
ze een aantal posten kunnen vinden. Bij elke post moeten ze een 
vraag beantwoorden. Bij een goed antwoord krijgt het groepje 

nieuwe coördinaten, bij een foute oplossing moeten ze eerst naar 
een escape-post. ‘Dat spelelement maakte de dropping extra leuk. 
Maar het leukste vond ik toch de spanning. Lopen in het donker, in 

de stilte, wegduiken voor de spotters, op zoek naar de post.
 Het was geweldig!’             

IXIXEL
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Mirre: “Onze band is heel bijzonder. Het voelt alsof we 
zussen zijn. Ieder jaar met Kerst logeren we bij elkaar en 
geven we elkaar een soort kerstsurprise. Een persoonlijk 
cadeautje, iets wat symbool staat voor onze vriendschap. 
Soms kopen we iets, maar meestal maken we het zelf. Zo 
heb ik een keer op bordjes woorden geschreven die ons 
herinneren aan alles wat we hebben meegemaakt.
Het leuke is dat we alle drie totaal verschillend zijn. Ide is 
de stoerste van ons drie, zij durft alles! En ze is de gekste! 
Ze weet van alles een feestje te maken. Ik kan ontzettend 
om haar lachen. Maar ze is ook lekker eigenwijs, ze trekt 
zich van niets en niemand wat aan. Ik ben eraan gewend, 
maar soms … Inge is de rustigste. Zij is gewoon heel aardig 
en lief. En ontzettend slim en creatief.
Twee jaar terug was ik samen met Ide naar de World 
Jamboree in Japan. We waren voor het eerst voor langere 
tijd zo ver uit elkaar. We misten Inge enorm! Ik realiseerde 
me toen hoe dierbaar onze vriendschap is.”

Ide: “Inge en ik zaten al op Scouting en we hebben Mirre 
verleid om ook op Scouting te gaan. Daar noemen ze ons 
de drie musketiers. We zijn al sinds ons zesde dikke 
vriendinnen. Best bijzonder, want we zijn zo verschillend. 
Ik ben echt ontzettend druk, terwijl Mirre en Inge een 
stuk rustiger zijn. Mirre is ontzettend vrolijk, we gaan vaak 
met z’n tweetjes op stap. Met Inge deel ik mijn tractor-
liefde. En ik vind het geweldig hoe gedetailleerd ze kan 
tekenen. Met z’n drieën zijn we ontzettend goede hikers. 
We doen buiten de Scouting ook veel hikes samen.  
We zijn een perfect team: Inge is een ster in kaartlezen,  

ik hak de knopen door en Mirre zorgt voor het eten en de 
muziek. Die hikes zijn altijd supergezellig. Meestal 
wandelen we drie dagen zo’n 30 kilometer per dag, tent 
en kookspullen mee en gaan!
Ik weet zeker dat we altijd vriendinnen blijven. We zullen 
elkaar altijd weer vinden, wat er ook gebeurt.”

“We zullen er altijd voor 
elkaar zijn”

Inge: “Onze vriendschap zal er altijd zijn, onze basis is zo 
sterk. Met Mirre kan ik ontzettend lachen, maar ik kan 
ook goed met haar praten. Ze heeft me geleerd voor 
mezelf op te komen en meer voor mezelf te kiezen. Ik ben 
de stille van de groep, ik ben vaak iets meer op de 
achtergrond. Ide vindt dat je altijd moet doen waar je zin 
hebt. Haar instelling helpt mij ook: ik durf steeds meer, 
vroeger was ik terughoudender. Ide is heel gezellig, heeft 
veel energie en ze praat graag. Haha, dat is af en toe ook 
wel vermoeiend hoor. Maar zat zijn we elkaar nooit. Soms 
heb ik gewoon wat behoefte aan rust, dan wil ik even 
alleen zijn. Mirre en Ide accepteren dat. Het is zo’n fijne 
gedachte dat ik weet dat ik altijd bij ze terecht kan als ik 
ze nodig heb. We zullen er altijd zijn voor elkaar.”

Forest
Onderzoekers maken zich zorgen: 
we zitten te veel op onze mobiel en 
dat gaat ten koste van ons geheu-

gen en onze concentratie. Zonde toch? Beperk 
je gebruik met Forest. Stel een taak en een tijd 
in en zie een plantje groeien op je scherm. Raak 
je je telefoon aan? Dan sterft de plant. Laat je 
‘m met rust, dan wordt het een boom. Wie van 
jullie bouwt het grootste bos?
Forest | Gratis | iPhone en Android

Auxy Studio
Een spannend muziekje bij je 
kampvuurverhaal of een toffe 
remix voor een bonte avond-dans? 

Met Auxy Studio maak je het zelf. Beluister de 
ca. 50 verschillende tonen en mix erop los tot je 
jouw gewenste combinatie hebt gevonden. Zelfs 
zonder verstand van muziek kun je tot leuke 
songs komen, want eigenlijk passen alle beats 
bij elkaar. DJ, turn up the music!
Auxy Studio | Gratis | iPhone

VLOG op YouTube: 
Casey Neistat
Wat hebben scouting en 
skylines met elkaar te maken? 

Niets! Maar is het niet heerlijk om soms 
even weg te dromen in vlogs die een 
ver-van-je-bed-show zijn? In zijn video’s 
dompelt Casey je onder in overweldigende 
wereldsteden, zie je ongekende luxe en 
leer je de nieuwste technologische snufjes 
kennen. Om daarna weer fijn terug te 
keren naar je eigen bubbel.

VLOG: Endless Weekend
Het weekend eindigt op maan-
dag, behalve als je de zusjes 
Larissa en Tara volgt. Met hun 

vlogs heb je een instant weekendgevoel. 
Zie ze ziplinen in Scheveningen, volg ze 
tijdens hun tour door Nederland met een 
oud Volkswagenbusje en reis met ze mee 
door Indonesië. Of bekijk vanuit je luie 
stoel een shoplog of beautyhack. Dat wordt 
endless binge watching!

Zakboekje
Je versleten notitieschriftje kan 
de prullenbak in! Met Zakboek-
je heb je alle info die je als scout 

of explorer moet weten in één handige app. 
In no time heb je antwoord op vragen als 
‘hoe gaat diagonaalsjorring ook alweer?’ of 
‘hoe werkt de tochttechniek precies?’ en met 
extra’s als instructiefilmpjes en websitelinks 
maak jij iedere opkomst tot een succes.
Zakboekje | Gratis | iPhone en Android

    

 

DE LEUKSTE
 

APPS DE LEUKSTE
 

BLOGS/VLOG
S

ScoutVlog
Roelof en Pien nemen je samen met onze 
nieuwe vloggers Evi, Hielke en Roar mee 
naar de leukste events en activiteiten en 
dagen elkaar uit met de gekste challenges. 
Elke vrijdag staat er een nieuwe #ScoutVlog 
voor je klaar!

Heb jij met jouw groep een leuk event of 
activiteit? Laat het ons weten via 
vlog@scouting.nl.

 

voor het leven
VRIENDEN

Mirre Roijmans (17), Inge van 

Lierop (17) en Ide Hoskens (17) zijn 

bekend bij Scouting Bladel als de 

drie musketiers. Ook al zijn de drie 

meiden qua karakter totaal verschil-

lend, ze vinden elkaar in hun liefde 

voor Scouting.

“Opposites attract” 

“We zijn een goed team samen”
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Met een gemiddelde van 70 km per dag kun je 
zo’n 9 dagen uittrekken voor deze trip. Is dat te 
veel, dan eindig je simpelweg wat eerder of 
begint gewoon wat later. In België kost het 
treinkaartje bijvoorbeeld maar € 6,20 en 2½ 
uur om van Visé (net onder Maastricht) naar 
Gouvy (vlak bij Deiffelt) te gaan, waarmee je 
twee dagen kunt ‘inhalen’. Zorg wel dat je fiets 
goed in orde is, dat je een beetje ‘in-gefietst’ 
bent en dat je kampeeruitrusting in orde is. 

Ook belangrijk is een up to date versie van je 
GoogleMaps of een ‘good old’ autokaart waar 
de binnendoor weggetjes opstaan die je vast en 
zeker langs verassende plekken brengt.

Dag 1: 70 km 
Neem het treinstation van Maastricht aan de 
Maas als vertrekpunt. Via Eijsden en Visé rijd 
je naar Luik en vandaar volg je het dal van de 
Ourthe. Dus: Angleur, Esneux en Rivage. Daar 
volg je de rivier de Amblève tot aan Remou-
champs en daar is Camping Olympia op adres 
Rue de Trois Ponts 40  
(www.campingolympia.be). 

Dag 2: 68 km
De Amblève blijf je volgen tot aan Trois Ponts. 
Onderweg passeer je Targnon, Stoumont 
(kleine klim) en Coo met haar waterval. Na 
Trois Ponts volg je de Salm via de plaatsen 
Vielsalm, Salmchâteau tot aan Deiffelt. Onge-
merkt heb je dan een heel stuk geklommen, 
want je rijdt hier op 530+ meter. Nu nog een 
leuke afdaling naar het dal van de rivier de Our 
en je komt in Ouren met haar Camping 
International, adres Ouren 14
(www.maredresorts.be). 

Dag 3: 70 km
Voor de tweede en laatste keer klim je nu, naar 
Sevenig in Duitsland. En daarna naar Luxem-
burg: naar Dasburg aan de Our, Stolzenbourg, 
Vianden, Wallendorf (Sûre) en Echternach. Tot 
slot nog 8 km naar Rosport naar Camping  
du Barrage aan de Route d’Echternach 
(www.rosport-tourism.lu). 

Dag 4: 68 km
Houd aan: Moersdorf en Wasserbillig. Vanaf 
hier ga je het dal van de Moezel met haar 
wijngaarden volgen. Zo kom je in de oude stad 
Trier en even later in Kenn, Thörnich, Leiwen 
en Neumagen. Zoek daar Campingplatz 
Neumagen op in de Moselstraβe 22  
(www.camping-neumagen.de). 

Dag 5: 69 km
Alle slingers van de Moezel volg je nu en zo rijd 
je langs Bernkastel, Traben, Pünderich, Zell en 
Bullay. Hier is Campingplatz Bären-Camp, Am 
Moselufer 3 (www.baeren-camp.de). 

FIETSEN LANGS
DE MOEZEL
Op fietsexpeditie door het Moezeldal. Superleuk, 

gemakkelijker dan je denkt en goedkoop. En indien 

je vanuit Nederland vertrekt geniet je naast het 

Moezeldal ook van de Maas, Ourthe, Amblève, 

Salm, Our, Sûre en de Rijn.

DE KOSTEN:

Vervoer in Nederland         P.M.

Campings 8 x  D 10,-  D   80,-

Foerage 8 x D 5,-  D   40,-

Verzekering: 9 x D 0,70  D    6,30

Onvoorzien, etc: 10%  D   12,-
Totaal:  C 138,30

Dag 6: 70 km
Mooie plaatsjes zoals Beilstein, Bruttig,  
Cochem, Treis, Brodebach en Gondorf passeer 
je nu, voordat je in Winningen uitkomt. Na 70 
km kom je hier aan bij camping Ferieninsel 
Winningen, Inselweg 10 
(www.mosel-camping.com). 

Dag 7: 69 km
Het Moezeldal ben je nu bijna uit, want 
Koblenz is niet ver meer en vanaf die stad volg 
je het Rijndal noordwaarts via de Rheinradweg 
(EuroVelo 15). Zo kom je uit in Remagen en 
Rolandswerth. Hier en daar kun je de Rijn met 
een pontje oversteken en dat moet je zeker 
doen, bijvoorbeeld bij Linz am Rhein, want dit 
stadje is veel te leuk om zomaar voorbij te 
rijden. In Rolandswerth vind je Rheincamping 
Siebengebirgblick aan de Wickchenstraβe 
(www.siebengebirgblick.de). 

Dag 8: 71 km 
Je komt nu in een dichtbevolkt gebied langs de 
Rijn, maar je zal er nog versteld staan hoeveel 
ruimte een fietser hier heeft. Ga eerst naar 
Bonn en daarna naar Wesseling, Keulen met 
haar dom, Rheinkassel, Dormagen en Stürzel-
berg. Daar is Camping Strandterrasse, Grind 1 
(www.strand-terrasse.de). 

Dag 9: 60 km
Terug naar Nederland! Via Neuss en Süchten 
koers je op Venlo aan de Maas aan. Bij het 
treinstation eindigt je fietsexpeditie om vervol-
gens per trein naar je eigen woonplaats te gaan.
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Wat zou je bijvoorbeeld kunnen doen?
• Een stuk wandelen met iemand in een 
rolstoel. Zo iemand komt vaak weinig buiten, 
omdat ze altijd iemand nodig hebben om hen 
daarbij te helpen. 
• Ouderen leren omgaan met hun mobieltje, 
smartphone of tablet. Ook voor ouderen is de 
mobiele telefoon een belangrijk hulpmiddel om 
contact te onderhouden. Het gebruik van een 
mobieltje, smartphone of tablet is echter voor 
veel van hen niet zo eenvoudig. 
• Gezelschap bieden. Klinkt wellicht niet heel 
zinvol, maar dat is het wel. Veel ouderen hebben 
daar behoefte aan. Is ook heel leuk en leerzaam, 
want door vragen te stellen – bijvoorbeeld over 
hun leven en kennis en ervaring – steek je er 
vaak ook nog wat van op. Het is dankbaar werk. 
Die glimlach na een uurtje kletsen en een kop 
koffie of thee geeft je echt een goed gevoel. 
Ouderen zijn ook erg benieuwd naar de wereld 
waarin ‘de jeugd’ tegenwoordig leeft. Ondertus-
sen kun je bijvoorbeeld ook een spelletje doen 
of oude fotoboeken bekijken. 
• Boodschappen doen of de krant voorlezen 
voor mensen die niet meer zo goed ter been of 
slechtziend zijn. Of een keertje de hond uitlaten 
of andere kleine (huishoudelijke) klusjes doen. 
• Koffie of thee serveren in de gemeenschappe-
lijke ruimte. 

Wat komt daar allemaal bij kijken? 
Kom in actie! Pak de telefoon om erachter te 
komen wie je bij de instelling moet hebben 

HANDIGHEIDJES 
FOR LIFE

Op zoek naar een leuk project voor je insigne 
Samenleving? Ga eens langs bij een ouderenzorg-
centrum in jouw dorp of stad en inventariseer wat 
je daar allemaal kunt doen. Fijn voor hen, maar 
minstens ook voor jou en je groep. 

(onderzoeken). Vervolgens maak je een 
afspraak om langs te gaan. Immers: als je 
een-op-een met iemand praat, word je veel 
wijzer en weet de ander ook meteen wie je bent 
en wat je doel is (communiceren). 
Van tevoren kun je vast inventariseren wie van 
je medescouts wil meedoen en wat zij leuk 
vinden om te doen (of goed kunnen). Of juist 
wat zij niet goed kunnen of willen. Dat kun je 
alvast meenemen in je eerste gesprek. 
Doel tijdens het gesprek is om duidelijk te 
krijgen wat er nodig is en wat jullie kunnen 
bijdragen (researchen). 
Tip: neem een kladblok mee. Vraag of je een 
tweede vervolggesprek kunt krijgen, waarin je 
de plannen concreet kunt maken. In de tussen-
tijd maak je een planning. 
Vervolgens trommel je je medescouts op. 
Belangrijk is dat je ze kunt enthousiasmeren. 
Omgaan met ouderen moet in de eerste plaats 
iets zijn wat je leuk vindt. Een actieve houding 
is belangrijk, een betuttelende niet. Kijk of je 
medescouts – net als jij doet - initiatief durven 
te nemen.
En vergeet niet te genieten. Want behalve 
levenservaring opdoen, geeft dit initiatief ook 
jou veel voldoening. En wie weet een insigne 
bovendien! 

Op zoek naar meer uitdaging? Voor explorers die 
meer willen doen, zien en ervaren zijn er de awards! 
De awards bieden net wat meer uitdaging dan 
insignes. De activiteit zoals hierboven beschreven 
kun je samen met je hele afdeling doen als project 
voor de Development Award. Kijk voor informatie 
op www.scouting.nl/awards. 
Wanneer je deelneemt aan The International Award 
For Young People, zou deze activiteit kunnen gelden 
als onderdeel vrijwilligerswerk. Kijk voor meer 
informatie op www.scouting.nl/tiafyp 

De zomer komt er 
weer aan, tijd om 

na te gaan 

denken over julli
e expeditie van di

t jaar. 

We verzamelden ee
n aantal tips voor

 jullie 

zodat jullie goed 
voorbereid op pad

 gaan!

1. Begin op tijd. Zo heb je genoeg tijd 

om offertes op te vragen en voorkom 

je dat je achter het net vist, omdat je 

kampeerterrein al is volgeboekt of er 

geen vervoer meer te regelen is.

2. Denk na over de financiën. Ga je alles 

zelf betalen? Of zoek of bedenk je een 

goede actie om geld mee in te zamelen, 

zodat je zelf minder hoeft in te leggen? 

3. Maak een schatting van alle kosten. 

Neem daar in ieder geval de volgende 

dingen in mee: Reis- en verblijfskosten, 

verzekering, foerage, programmakosten 

en onvoorzien (10% van je totale budget, 

voor noodgevallen)

4. Houd tijdens je kamp een kasboek bij. 

Zo voorkom je dat je onbewust teveel 

geld uitgeeft in de eerste dagen van het 

kamp, waardoor er minder overblijft 

voor de laatste dagen. 

5. Check van tevoren of je rekeningen 

tijdens het kamp (zoals de rekening van 

het kampeerterrein) contant moet beta-

len en neem dat geld op tijd op. Check 

ook of je pinpas werkt in het land waar 

je op kamp gaat en of deze een limiet 

heeft.

6. Verdeel de taken zo eerlijk mogelijk. 

Zo is iedereen actief bezig met de orga-

nisatie van jullie expeditie. Wie doet de 

reis, wie de fourage, wie het materiaal? 

Je kunt ook de dagen verdelen over de 

leden.

7. Neem in je draaiboek een pagina op 

waar je informatie op zet zoals het adres 

en telefoonnummer van het dichtst-

bijzijnde ziekenhuis en andere handige 

adressen en telefoonnummers voor 

noodgevallen. Vergeet ook de nood-

nummers van ouders/verzorgers en het 

noodnummer van Scouting Nederland 

niet. 

8. Zorg dat je de medische gegevens van 

al je leden op orde hebt en dat iedereen 

zijn (EHIC)verzekeringspas en ID-kaart bij 

zich heeft. Mail jezelf een kopie van je 

paspoort en verzekeringspas, dan kun je 

die altijd uit je mailbox halen. Ook als de 

map met de papieren tijdens een flinke 

regenbui nat is geworden, of weggewaaid 

tijdens een zomerstorm.

9. Zorg voor een afwisselend program-

ma. Ga niet de ene dag canyonen, als je 

de dagen daarna een tweedaagse hike 

door de bergen gepland hebt staan. 

10.  Alles geregeld?

Geniet van je expeditie!

In de Explorergids (te koop bij de ScoutShop) vind je 
nog veel meer tips voor het plannen van je expeditie!

HET PLANNEN VAN JE EXPEDIT
IE

Jong helpt oud  
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 TEXEL, DONDERDAG 28 DECEMBER 2017, 13.58 UUR
Rond het middaguur stappen zo'n 30 scouts tussen 15 en 21 jaar van 
de boot bij ’t Horntje op Texel. En daarmee is de WintereXpeditie 

2017 gestart! Inmiddels is deze soms barre 3-daagse tocht een traditi-
onele afsluiting van het Scoutingjaar. De explorers en roverscouts 

weerstaan de winterse kou, wind en regen om een geweldig 
avontuur te beleven. Levend sjoelen van de dijk, met een rubber- 
bootje op zee varen, bierkratjes stapelen, aardappelschieten en 

ringsteken staan op het programma. Afgewisseld met het afleggen 
van tientallen kilometers te voet, met de fiets of per skateboard. De 
slopende strandtochten en het struinen langs bospaadjes zijn af en 
toe flink afzien, maar de fantastische inzet wordt beloond met veel 

gezelligheid, een warm houtvuurtje en lekker eten en drinken. 
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Als er iets zorgt voor spannende tv is het wel de 
Apocalyps. En het Armageddon. Het Einde der 
Tijden. Of dat nou door een meteorietinslag, de 
opwarming van de Aarde, een pandemie of de 
Derde Wereldoorlog komt. Alle denkbare 
scenario’s zorgen voor urenlang kijk- en 
huiverplezier. In het post-apocalyptische The 
Walking Dead proberen groepen mensen te 
overleven nadat de mensheid door een virus 
geïnfecteerd is, dat ervoor zorgt dat iedereen na 
zijn dood in een zombie (dit woord wordt 
overigens nergens gebruikt in de serie) veran-
dert. De zombies zwalken achter de levenden 
aan om ze als het even kan met hun tanden aan 
stukken te scheuren. De samenleving is volledig 
ontwricht en zeer gevaarlijk. Hoe kom je er aan 
eten, vind je een warme schuilplek en houd je 
de zombies van je lijf? Gelukkig voor de 
mensen in deze serie leven ze in de Verenigde 
Staten en zijn wapens ruim voorhanden, want 
je zou maar in Nederland wonen en aan 
zombies moeten ontkomen… Daar sta je dan 
met je kaasschaaf en je appelboor. 

Inktzwarte kijk op de toekomst
In The 100 werd bijna de gehele aardbevolking 
uitgeroeid door een nucleaire oorlog en 
overleven de weinige nakomelingen daarvan in 
ruimtestations. In The Hunger Games wordt wat 
nog over is van de Verenigde Staten met harde 
hand geregeerd, met als ‘hoogtepunt’ de 
jaarlijkse Hongerspelen, waarin de doodsstrijd 
van een groep jongeren ter vermaak van de rest 
van het land dient. Maar het genre is nog veel 
ouder dan deze eenentwintigste-eeuwse 

Apocalyps hausse. Zo kwam in 1968 de eerste 
Planet of the Apes-film uit, waarin apen de rol 
van mensen hebben overgenomen op onze 
planeet. Je zou zelfs kunnen zeggen dat een van 
de vroegste films een inktzwarte kijk op de 
toekomst (zij het niet een post-apocalyptische) 
is geweest: de gebroeders Pathé maakten in 
1911 de film 100 jaar later, die zich dus afspeel-
de in 2011. Hierin werd de wereld geregeerd 
door vrouwen, die dan ook een broek aan 
hebben in de film, terwijl de mannen verplicht 
jurken dragen en geen stemrecht hebben. Brrr!

Doomsday
Al deze films en series, hoe divers ook, hebben 
veel met elkaar gemeen. Ik elk geval is er steeds 
sprake van een dystopie. Want wie wil er nou 
leven in een gebied waar voortdurend schaarste 
heerst, niemand te vertrouwen is, gevaar 
voortdurend op de loer ligt, geweld aan de orde 
van de dag is en het onmogelijk lijkt iets op te 
bouwen? Gelukkig is het maar fantasie.
Maar wat nou als het echt gebeurt? Er zijn al 
talloze mensen geweest die het einde van de 
wereld hebben voorspeld. Tot nu toe is daar 
gelukkig niks van terechtgekomen, maar er zijn 
nog voldoende voorspellingen om heel zenuw-
achtig van te worden. Die worden vaak gedaan 
door mensen die moeilijk serieus zijn te 
nemen, maar het ergste is natuurlijk helemaal 
niet ondenkbaar. Wij mensen doen er alles aan 
om ons bestaan zoals we dat kennen te bedrei-
gen. Op dit moment is het tweeëneenhalf 
minuut voor twaalf op de symbolische Dooms-
day Clock die sinds 1947 wordt bijgehouden 
aan de universiteit van Chicago… Zo dichtbij 
de afgrond stonden we niet meer sinds 1953. Er 
zit maar één ding op en dat is: preppen!

Shit Hits The Fan
Ervan uitgaande dat je niet tot de superrijken 
behoort, die graag wat uitgeven aan ‘apocalyps 
insurance’; grond in Nieuw-Zeeland of een luxe 
appartement in het Survival Condo Project 

Hoe overleef je het 
Einde der Tijden?
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MEER WETEN?
• Bekijk het docudrama After 
 Armageddon (2014) op YouTube
• Check doomsday-preppers.nl voor  
 een complete BoB-lijst en nog veel  
 meer
• Check survivalcondo.com omdat 
 het kan
• Speel Fall Out 4 op je Playstation 4,  
 Xbox One of PC (ook in VR, lekker  
 realistisch!)
• Kijk op Netflix naar The 100, The  
 Hunger Games, Divergent, After  
 Earth, The Terminator en 12 Monkeys  
 voor je doomsday fix

(inclusief jacuzzi) bijvoorbeeld, volgt hier een 
korte DIY voor het preppen.
Allereerst: denk na over een mogelijk scenario 
(en laat je vooral inspireren door al die span-
nende films en series nu het nog kan…). Voor 
ieder scenario (terroristische aanslag, zonne-
storm, pandemie, nucleaire oorlog, aliens etc.) 
gelden andere ‘regels’, dus een andere voorbe-
reiding en een ander boodschappenlijstje. 
Analyseer vervolgens je omgeving (huis, 
school, werk, stad). Begin dan met het maken 
van een rampenplan. Daarin staat wat je gaat 
doen wanneer, in prepper-jargon, het moment 
van SHTF (Shit Hits The Fan) daar is. Blijf je 
thuis (als SHTF überhaupt plaatsvindt als je 
thuis bent) of zoek je je heil elders (bijvoor-
beeld hoger gelegen)? Wat zijn goede vlucht-
routes? Wat heb je allemaal nodig?  
Denk aan water- en voedselvoorziening, 
kleding, radiofrequenties, beschutting, commu-
nicatie, vervoer, gezondheidszorg, veiligheid en 
- echt! - entertainment. De mens is immers een 
spelend wezen.

Wat als er geen kinderen meer 

worden geboren (zoals in Children 

of men)? Wat als de wereld bevolkt 

wordt door bijtende zombies (The 

walking dead)? Wat als apen het 

stokje van ons overnemen (Planet of 

the Apes)? Wat als de elektriciteit 

wereldwijd uitgevallen is (Revolu-

tion)? Filosofeer met ons mee over 

een post-apocalyptische wereld. En 

hoewel je als roverscout natuurlijk 

al de nodige skills hebt, kan het 

nooit kwaad je nog wat meer voor te 

bereiden… 

RAMPENPLAN
Maak een rampenplan 
tijdens de opkomst en 
stuur het naar redactie@
scouting.nl. Wie weet staat 
jouw plan wel in het volgende 
nummer van Scouting 
Magazine of op de Face- 
bookpagina van Scouting!
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Opposites attract, zeggen ‘ze’. 

Maar of dat echt zo is?

De een heeft altijd geld, de ander is altijd blut. 
De een gaat graag uit, de ander blijft liever 
thuis. Voor de een is het glas altijd halfvol, voor 
de ander bijna leeg. Lastig in de liefde? Nee, 
hoor, leuk juist, zeggen ‘ze’. Want tegenpolen 
trekken elkaar juist aan. Maar is dat wel zo? 
Het antwoord is: ja en nee. In de eerste fase van 
een relatie, die van de verliefdheid, kun je 
zomaar je hart en hoofd verliezen aan iemand 
waarvan je dat nooit gedacht had. Iemand die 
helemaal jouw type niet is. Die bijvoorbeeld 
klein en donker en druk is, terwijl je eerder 
altijd op groot en blond en rustig viel. Die 
aantrekkingskracht kan allerlei onbewuste 
oorzaken hebben, zo basaal als lichaamsgeur.
Het gevoel van verliefdheid neemt (meestal) 
geleidelijk af. Dan zie je je geliefde voor wat hij 
of zij echt is: een mens met plussen én minnen. 
Hoe spannend en anders je tegenpool in het 
begin ook was, nu komt het erop aan. Wil je er 
een gezin mee stichten? Zullen jullie je samen 
vermaken in het bejaardentehuis? Als dat je 
bedoeling is, is het handiger om een relatie met 
iemand te hebben die dezelfde dromen en 
waarden heeft. Want eigenlijk (en dit klinkt een 
beetje saai) blijken mensen zich uiteindelijk het 
meest aangetrokken te voelen tot mensen die 
op ze lijken. 
Is het dan helemaal onmogelijk om een langdu-
rige relatie te hebben met je tegenpool? Abso-
luut niet! Ook deze relatie heeft een kans van 
slagen, maar zal je waarschijnlijk wel meer 
energie kosten. Maar waarom doe je niet 
gewoon de test om te zien of jullie bij elkaar 
passen?

ZOET EN ZUUR: 
TEGENPOLEN IN DE 

KEUKEN 

Kip met ananas & zelfgemaakte zoetzure saus
Zorg dat de kooltjes in de buitenbarbecue op 
temperatuur zijn. Wrijf 500 g kipfiletblokjes in met 
zout, peper en paprikapoeder. Leg twee grote stroken 
aluminiumfolie kruislings over elkaar en leg in het 
midden de kipblokjes, 2 paprika’s (in reepjes gesne-
den), 250 g champignons (in plakjes), 2 bosuitjes (in 
stukjes) en blokjes ananas (van 6 schijven op sap – be-
waar het sap). Wikkel het aluminiumfolie er zorgvuldig 
omheen (neem eventueel nog een strook extra). Rol 
het pakket in een natte krant en rol dat pakket weer in 
een flink stuk aluminiumfolie. Leg alles ca. 45 minuten 
in de gloeiende houtskool. Keer regelmatig. 

Een kwartiertje voordat de kip klaar is, maak je de 
zoetzure saus. Hiervoor heb je nodig: 
• 1 teentje knoflook
• olie om in te bakken 
• 3 el tomatenketchup [zuurtje]
• 2 el (witte wijn)azijn [zuurtje]
• 2 el sojasaus
• ½ el basterdsuiker [zoetje]
• snufje chilipoeder
• 75 ml ananassap uit blik [zoetje]
• 1 tl maïzena
• 300 g rijst 

Snipper de knoflook fijn. Verhit een beetje olie in een 
pan en fruit hierin de knoflook. Voeg de tomaten-
ketchup, azijn, sojasaus, basterdsuiker en 

MEER SMAKEN
Wist je dat we in totaal slechts vijf smaken kennen? 
Zoet, zuur, zout, bitter en umami. Bitter proef je 
bijvoorbeeld terug in grapefruit, koffie, witlof en 
rabarber. Denk bij zoet aan – natuurlijk – suiker, 
honing, stevia (een zoet plantje) en fruit. Zout proef 
je bijvoorbeeld in kaas, sauzen en ansjovis. Zuur 
vind je terug in yoghurt, tomaat, azijn en zuur fruit 
zoals citroen en bessen. Umami ten slotte is een 
Japans woord voor ‘hartig’. Denk bijvoorbeeld aan: 
Parmezaanze kaas, bouillon en spek. 
Je tong bezit chemoreceptoren voor elk van deze 
smaken; alle andere smaaksensaties zijn in feite 
reuksensaties of een combinatie van deze basissma-
ken. En pittig dan, zul je denken? Maar dat is geen 

smaak, maar een sensatie. Die wordt 
veroorzaakt door de stof in een 
pepertje die een branderig gevoel in 
je mond, tranende ogen en een 
lopende neus veroorzaakt. Het is het 
branderige gevoel dat je constateert, 
maar niet proeft met je smaak- 

organen. 

Een gerecht wordt vaak spannend als je tegenstrijdige smaken gebruikt. Zoet en zuur zijn daarvan 
misschien wel het bekendste voorbeeld. Hier een heerlijk zoetzuur-recept met twee uitdagingen. 
1) De helft bereid je buiten: je gaart de kip, rijst en ananas in een pakketje op de buitenbarbecue.

2) En niks kant-en-klaar uit een potje, die zoetzure saus maak je in de tussentijd zelf. 

chilipoeder toe. Roer de saus goed door. Schenk 
ongeveer 75 ml van het ananassap uit blik erbij. Meng 
de maïzena met een paar druppels water, roer tot een 
papje en giet bij de saus en roer tot deze dikker wordt. 
Kook de rijst gaar en serveer met de saus bij de kip, 
ananas en de groente.  

1. Waar kennen jullie 
elkaar van?
a. Het uitgaansleven
b. School of werk
c. Scouting

2. Lijken jullie op elkaar?
a. Gelukkig niet! 
b. In sommige opzichten  
 wel, in andere weer niet
c. Van binnen en van buiten,  
 we zijn net een eeneiige  
 tweeling

3. Wat doen jullie het 
liefst samen?
a. Elkaar beter leren kennen …
b. Uit eten gaan, chillen,  
 met vrienden afspreken…
c. Fantaseren over onze  
 toekomst… 

4. Hebben jullie 
weleens ruzie?
a. All the time! Om het  
 daarna weer spetterend  
 goed te maken
b. Tuurlijk, wie niet? Maar  
 we komen er altijd wel  
 weer uit samen
c. Nee, nooit. We zijn het  
 gewoon altijd met 
 elkaar eens

5. Kennen jullie 
elkaar goed?
a. Hoe bedoel je?
b. Best wel
c. We weten alles van  
 elkaar!

6. Wat vinden jullie 
ouders van jullie relatie?
a. Niets; ze weten niet dat  
 wij een relatie hebben
b. Prima. Maar ze vonden  
 mijn ex ook heel leuk
c. Geweldig! Ze horen de  
 bruidsklokken al luiden

7. Vertrouwen jullie elkaar? 
a. Niemand is te 
 vertrouwen
b. Daar denk ik nooit 
 zo over na
c. 100%!

8. Waarover praten 
jullie met elkaar? 
a. Praten doe ik wel met  
 anderen
b. Vrienden, series, muziek,  
 vakanties
c. Onze toekomst vooral

9. Wat zouden jullie aan 
elkaar willen veranderen?
a. Een beetje gespierder  
 mag wel
b. Een beetje op tijd komen  
 mag wel
c. Hoe bedoel je?

10. Hebben jullie veel 
gemeenschappelijke 
vrienden?
a. Nee
b. Ja 
c. Alleen maar. We vormen  
 één grote, gezellige kliek  
 met z’n allen

Meest a
Jullie zijn echte opposites! Maar of jullie goed bij elkaar passen?  
De aantrekkingskracht is daar, maar probeer elkaar eens wat beter te 
leren kennen. Pas dan heeft jullie relatie een goede kans van slagen.

Meest b
Of jullie echt goed bij elkaar passen zal de tijd leren. Jullie zijn wel op 
je gemak bij elkaar, maar of dat voldoende is? Een relatie is niet alleen 
vriendschap en gezelligheid, maar 100% voor elkaar gaan.

Meest c
Wat lijken jullie goed bij elkaar te passen! Dezelfde achtergrond, passies 
en dromen. Maar pas op: verveling ligt op de loer. Doe eens iets onver-
wachts om een beetje vuurwerk in je relatie te brengen. Daar wordt die 
alleen maar beter van! 

Passen jullie bij elkaar?
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Opposites attract? 
Check het met 
de liefdestest!
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het organiseren van Roverway 2018. Dat 
betekent dat ik me bezig houd met onder 
andere de ceremonies en activiteiten.
Merkwaardig aan Nederland: Doodsbang 
voor al die gekke fietsers zo dicht op de 
voetgangers.
Favoriete Hollandse lekkernij: De beroemde 
bitterballen zijn het lekkerste eten ooit. 

Luiza: Ik kom uit het mysterieuze land van 
Transsylvanië. Ik ben al 8 jaar lid van 
Scouting. Mijn leven zit vol verrassingen; nu 
mag ik als voedingsingenieur het Marketing 
Team van Roverway 2018 ondersteunen.  
Merkwaardig aan Nederland: Brood met 
hagelslag. Ik heb het nog niet durven 
proberen.
Favoriete Hollandse lekkernij: Zeker weten 
verliefd op kibbeling en stamppot. 

Caroline: Ik kom uit Saint-Etienne, 
Frankrijk. Toen ik 12 jaar oud was ben ik 
lid geworden van Scouting en inmiddels 
geef ik al 5 jaar leiding. Ik heb het geluk 
gehad dat ik tijdens mijn studie veel van 
de wereld heb gezien. Nu help ik het 
Sustainability Team van Roverway 2018.
Merkwaardig aan Nederland: Nog steeds 
niet gewend aan het leven onder zeeniveau. 
Favoriete Hollandse lekkernij: Stroopwafels

Monika: Ik kom uit Tsjechië. Ik ben al 18 
jaar lid van Scouting en help de Informa-
tion Management en Finance Teams van 
Roverway 2018. 
Merkwaardig aan Nederland: Dat Neder-
landers voor de gezelligheid naar het 
zwembad gaan en niet alleen om te zwem-
men.
Favoriete Hollandse lekkernij: Ik houd 
meer van stroopwafels dan van wat dan 
ook. 

Mathieu: Hoi! Ik ben een internationale 
vrijwilliger uit Frankrijk. Ik zit al 10 jaar 
op Scouting en help het Program Team bij 

In Oktober 2017 verwelkomde Scouting Nederland 4 internationale vrijwilligers die 
via het ‘European Voluntary Service’ programma van de Europese Commissie 

Roverway 2018 komen ondersteunen voor een half jaar tot één jaar. Hun woning 
heeft één van de mooiste tuinen die je kan bedenken, ze wonen namelijk op het 
Scoutinglandgoed in Zeewolde. Nu ze Nederland beter hebben leren kennen en 
hun draai gevonden hebben, stellen ze zich graag aan jullie voor! 

Nieuwsgierig geworden naar Roverway 2018 of 

wil je alle vrijwilligers die zich voor dit event 

inzetten helpen om Roverway 2018 tot een 

succes te maken? Kijk op www.roverway2018.nl 

voor alle informatie en de vacatures!

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.

+ 6 gratis

syttis 
bollen

Leden-

voordeel!

COOX Hout stove 
€ 124,95 (ledenprijs)
€ 139,95 (niet-leden)
Artikelnr. 35035

€ 139,95

€ 124,95
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APELDOORN, ZATERDAG 23 DECEMBER 2017, 15.45 UUR
Met een gezamenlijke actie van vijf Scoutinggroepen uit Apeldoorn 

en omstreken, onder de naam Scouting Regio Apeldoorn, werd 
zoveel mogelijk geld ingezameld voor 3FM Serious Request. José 
Garcia Lucena, één van de initiatiefnemers, vertelt: ‘De leden van 

Scoutinggroep JJB, Scouting de Ugchelse Woudlopers, Scouting 
Marca Appoldro, Scouting Dr. Ariënsgroep Apeldoorn en Scouting-

groep Stadhouder Willem III/Lady Baden-Powell hebben in 
december allerlei acties op touw gezet om geld in te zamelen. Zo 
werden er flessen opgehaald, warme chocomelk, kerstbomen en 

cupcakes verkocht en er werd zelfs een kerstdiner bereid.’ 
Op zaterdag 23 december verzamelen tientallen Apeldoornse 

scouts zich in het Beekpark. ‘Het was een geweldige manifestatie. 
Met z’n allen liepen we vanaf het park naar het centrum waar de 

3FM-dj’s in Het Glazen Huis zaten. Het was een bonte stoet; 
iedereen droeg zijn Scoutfit, we zongen uit volle borst liedjes en 
wapperden met vlaggen en spandoeken. We trokken ontzettend 

veel bekijks en werden geïnterviewd door 3FM en de lokale radio. 
Het was te gek dat we een cheque van bijna 2.500 euro konden 

overhandigen!’ José is blij met het resultaat. ‘We zijn er ontzettend 
trots op dat iedereen zo z’n best heeft gedaan om het goede doel 
te steunen. Maar de actie heeft nog meer opgeleverd. We willen 

jaarlijks iets gezamenlijks gaan ondernemen, denk aan een kamp of 
evenement. En dat is een supertoffe bijkomstigheid van deze 

Serious Request-actie!’ 
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Deze subsidie is een aanvulling op bestaande 
regelingen. Er zijn dus nog meer mogelijkheden 
om jouw jeugdleden te helpen. Kijk voor meer 
informatie op www.scouting.nl/minima

GEEN GELD, TOCH SCOUTING

Scouting Nederland heeft daarom op 1 oktober 
2017 het project ‘Bij scouting horen alle 
kinderen er bij’ gelanceerd. Zo krijgen alle 
kinderen de kans om voor de volle 100% mee te 
doen aan hun Scoutingspel.

Via dit nieuwe project kunnen lokale Scouting-
groepen voor hun eigen leden, als andere 
beschikbare subsidies niet toereikend zijn, een 
aanvraag doen voor een bijdrage in contributie 
of kampgeld, Scoutfit of kampeeruitrusting 
(rugzak, matje en slaapzak). Zo zorgen lokale 
Scoutinggroepen en Scouting Nederland er 
samen voor dat alle kinderen mee kunnen doen. 

Aanpak
Roel Ossewold, projectleider bij Scouting 
Nederland, licht toe: “Het mooie van dit project 
is dat we het echt samen doen. Het is een 
coproductie van de leden en hun ouders, de 
lokale Scoutinggroepen en Scouting Nederland. 
De penningmeesters van de lokale groepen zijn 
de spin in het web. Daarom hebben we hen 
allemaal persoonlijk aangeschreven en om hun 
actieve hulp gevraagd.”

Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen, 
binnen en buiten Scouting, op de hoogte zijn 
van deze aanvullende mogelijkheden. Via de 
lokale groepen hopen we dat zoveel mogelijk 
andere instanties die met kinderen en jongeren 
werken ook op de hoogte gebracht worden. 

Heel divers
Sinds de start in oktober zijn diverse aanvragen 
binnen gekomen. De aanvragen zijn heel 
verschillend van aard, maar in alle gevallen 
dreigt een kind de dupe te worden. Denk aan 
ouders met een WAJONG-uitkering, ouders die 
net boven de bijstandsgrens leven of een 
alleenstaande ouder die chronisch ziek is.

Looptijd
Roel Ossewold: “In de periode 2017-2018 is er 
een beperkte hoeveelheid subsidiegeld beschik-
baar. Hierdoor kunnen we, als al het geld 
verdeeld is, geen extra aanvragen meer in 
behandeling nemen. Stel een aanvraag dus niet 
langer uit dan nodig is! Mocht de regeling 
succesvol zijn, dan kan Scouting Nederland 
voor 2018-2019 opnieuw subsidie aanvragen bij 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid. Maar voor nu wil ik vooral iedereen 
oproepen om er samen voor te zorgen dat we 
ook echt waar kunnen maken dat geld bij 
Scouting geen spelbreker is en dat iedereen er 
bij hoort! Aanvragen kunnen gedaan worden 
tot 1 juli 2018.”

Geld mag geen spelbreker zijn voor het Scoutingspel. Steeds vaker merken we dat het 
wel die kant op gaat. Aspirant-leden worden op de valreep toch geen lid, leden 

kunnen niet mee op kamp, ouders stellen het aanschaffen van een Scoutfit uit of 
explorers haken af omdat ze geen kampeerspullen hebben. Dat is jammer!

Een penningmeester “Een moeder had maar geld om één van haar kinderen op Scouting te laten gaan. 

Dankzij deze regeling kunnen nu ook haar twee andere kinderen lid worden.”
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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.

€ 54,95

€ 42,95

€ 24,95

Klimgordel Pandion
Artikelnr.42300

Carabiner AM’D ball-lock
Artikelnr.42305

Klimharnas Simba
Artikelnr.42301 

NIEUW!
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WAT ZIJN JOUW PLANNEN 
VOOR DE ZOMERVAKANTIE?

ZO OPA, 
ZO KLEINZOON!

Heb jij ook zin in een bijzonder Gilwell 
avontuur? Er zijn komend voorjaar twee 
nieuwe trainingen. Kijk voor meer informa-
tie op www.scouting.nl/scouting- 
academy/gilwell en schrijf je in via SOL. 

Heb jij al plannen voor de zomervakantie? Wist je dat je van 6 – 15 augustus 2018 mee 
kunt als medewerker naar Nawaka 2018?  Nawaka staat voor Nationaal Waterkamp en 
wordt georganiseerd voor welpen, scouts en explorers van watergroepen van Scouting 
Nederland. We geven jou graag het antwoord op een paar vragen die vaak gesteld worden;

                                          
Nawaka? 
Dat is toch alleen voor waterscouts? 
Vaak horen we binnen onze vereniging; ‘’Nawa-
ka? Dat is toch alleen voor waterscouts?” Nee 
hoor, de medewerkers komen overal vandaan; 
Groningen, Limburg, Zeeland, Utrecht etc. en 
dit zijn waterscouts èn landscouts. 

Wat is het verschil van Nawaka ten opzichte 
van de andere landelijke evenementen?  
Een kort antwoord: water! Nawaka wordt 
georganiseerd voor waterscouts en daarom zijn 
er dus veel activiteiten op het water. Nawaka 
2018 vindt plaats op Scoutinglandgoed Zee-
wolde, een landgoed  pal aan het water. 

Moet ik kunnen zeilen om mee te gaan als 
medewerker? 
Je hoeft als medewerker bij Nawaka niet te 
kunnen zeilen, uiteraard is het wel leuk om aan 
boord te stappen bij een paar scouts in een 
lelievlet.

Heerlijk zeilen in de zomer! Nawaka laat zien 
hoeveel mooie lelievletten en schepen er zijn, 
een prachtig gezicht al die boten op het water!

Wat kan ik gaan doen als medewerker en 
waar kan ik mij opgeven?  
Naast wateractiviteiten zoals zeil- en roeiwed-
strijden organiseren we ook hikes, bieden we 
een uitdagend klimparcours en organiseren we 
spannende spellen. En wat denk je van de 
spetterende opening en feestavond? Bij al deze 
onderdelen kun jij meewerken. Daarnaast zijn 
er in ons ‘Scoutingdorp’ ook EHBO’ers nodig, 
medewerkers voor het restaurant, handige 
mannen en vrouwen die helpen in de opbouw 
etc. De club van medewerkers van Nawaka 
2018 is al groot, maar we zijn nog op zoek naar 
nieuwe teamleden. Ben jij benieuwd wie er nog 
meer mee gaat naar Nawaka 2018 en wat jij 
hier kunt doen? Kijk dan op 
nawaka.scouting.nl. 

Het begon allemaal met de Gilwelldas en kralen 
van zijn opa, die in 1962 een Gilwell training 
volgde. Afgelopen herfst nam Bob Tump (27 jaar, 
teamleider bij de middag welpen van de Hannie 
Schaft groep uit Almere) deel aan de Buitensport 
Gilwell in het Duitse Brexbachtal.

Bob komt uit een echte Scoutingfamilie. “Mijn 
opa en zijn oudste broer waren scout in hart en 
nieren. Toen mijn broertje en ik oud genoeg 
waren, werden we lid van Scouting”, vertelt 
Bob. “Mijn moeder, die ook lang scout is 
geweest, heeft de Gilwell-das, dasring en kralen 
van mijn opa na zijn overlijden goed bewaard. 
Hij was er erg trots op. 
Helaas heb ik mijn opa zelf nooit over zijn 
Gilwell-ervaring kunnen spreken. Ik ben 
benieuwd hoe hij de training beleefd heeft en 
wat de verschillen zijn tussen vroeger en nu. 

Ikzelf heb een onvergetelijke week gehad. 
Tijdens de Gilwell ontstaat er een chemie die 
onbeschrijfelijk is en mij altijd bij zal blijven.  
Ik zou deze training zeker aanraden aan andere 
scouts.”

Bob is samen met zijn moeder gaan speuren 
naar meer informatie over de Gilwell-ervaring 
van zijn opa. Ze hebben zijn oude logboeken 
gevonden. Wie weet hebben andere scouts 
meer informatie. “Mijn Opa komt uit Arnhem 
en heet Cornelis den Besten. Hij zou nu 88 jaar 
zijn geweest“, vertelt Bob.

Bob laat een foto zien van de oude das en 
kralen. “Als ik de training met goed gevolg 
afrond, ga ik zijn kralen en das dragen. Dat 
vind ik heel speciaal.”



In een speltak zitten allerlei kinderen, met 
allemaal hun eigen karakter en hebbelijkheden. 
De een is aldoor druk, de ander kijkt de kat uit 
de boom. Sommigen zijn volgzaam, anderen 
zoeken de grens op. Die mix van kinderen is 
tof, maar kan soms ook weleens een uitdaging 
zijn. Zeker omdat kinderen maar een paar 
uurtjes per week naar Scouting komen, weet je 
niet altijd wat er op dat moment in het leven 
van een kind speelt. Het kan best zijn dat het op 
school of thuis even niet zo lekker loopt. Dat 
opa ziek is of de hamster overleden. Of dat een 
kind te laat is gaan slapen, of ruzie heeft 
gemaakt met zijn beste vriend. 

Gevoel en gedrag
En hoe een kind zich voelt, zie je vaak terug in 
zijn of haar gedrag. Er is een duidelijk verband 

Leiding geven met
een vleugje humor

Als je leiding geeft dan is omgaan met kinderen een must. Maar dat kan soms 
best een uitdaging zijn. Opvoedkundige Heleen de Hertog weet precies hoe je te 

werk gaat in pittige situaties. Want hoe ga je om met een kind dat slecht  
luistert? Pas haar tips maar eens toe, wedden dat het werkt? 

50 |  scouting magazine 

tussen die twee, weet opvoedkundige Heleen de 
Hertog. Gelukkig kun jij als leiding kinderen 
helpen zich (weer) goed te voelen. ‘Dit doe je 
door hun gevoelens te accepteren. Als een kind 
niet lekker in zijn vel zit, brengt dat bepaalde 
gevoelens met zich mee. En kinderen kunnen 
die niet altijd in woorden uiten. Wel zie je het 
vaak terug in hun gedrag. Ze kunnen gaan 
klieren, niet luisteren of gewelddadig worden. 
Of je ziet juist het tegenovergestelde: ze worden 
stil en trekken zich terug. 

Gevoelens erkennen
Zeker als een kind vervelend gedrag vertoont, 
ben je snel geneigd meteen te corrigeren. Juist 
op die momenten is het belangrijk je in te leven 
in het kind. Blijf rustig, benader het kind op 
een positieve manier en praat met hem of haar. 

Door aandachtig te luisteren, voelt een kind 
zich gehoord en gezien. Gevoelens benoemen, 
werkt het beste: ‘Ik zie dat je boos/teleurge-
steld/verdrietig bent.’ Of verwoord het verlan-
gen van een kind: ‘Wat zou het toch fijn zijn als 
we de hele opkomst konden knutselen.’ Je zult 
zien dat door gevoelens te erkennen, het gedrag 
van een kind vaak direct verandert. Maar 
probeer gevoelens niet af te zwakken (‘Dat valt 
toch wel mee.’), vaak versterkt dat juist de 
emotie van een kind. Gevoelens erkennen, 
betekent uiteraard niet dat je alle gedrag moet 
toestaan. Stel dus grenzen, wijs op gemaakte 
afspraken en stop gewelddadig gedrag onmid-
dellijk.’ 

Keuze geven
Dat klinkt op papier vaak een stuk makkelijker 
dan in de praktijk. Want wat doe je als een kind 
blijft dwarsliggen of echt ontzettend boos is? 
‘Dat zijn pittige situaties die veel geduld van de 
leiding vergen. Vaak werkt het om een kind een 
keuze te geven, zo laat je de verantwoordelijk-
heid bij het kind. Stel een kind wil buiten 
spelen en niet in de kring zitten. Dan begin je 
met te zeggen dat je merkt/ziet dat hij graag 
naar buiten wil (= erkennen gevoelens), en 
vervolgens wijs je erop dat de opkomst altijd 
start met liedjes zingen in de kring (= beschrij-
ven). Loopt het kind dan nog steeds weg, dan 
kun je hem een keuze geven: het kind blijft in 
de kring óf het koelt even af op een rustig 
plekje. Herhaalt de situatie zich telkens weer, 
dan kun je op een rustig moment, bijvoorbeeld 
een keer voorafgaand aan de opkomst, met het 
kind – en zijn ouders – praten over hoe het 
komt dat het kind niet in de kring wil zitten. 

Probeer te achterhalen wat het kind nodig heeft 
en wat jij kunt doen om hem of haar te helpen. 
Soms kan een kind gewoon niet goed omgaan 
met teleurstellingen, of heeft het behoefte aan 
meer structuur. Door te achterhalen wat er 
speelt, kun je samen gerichter tot een oplossing 
komen.’

Doe ‘ns gek
En gebruik humor! ‘Humor doet wonderen!’, 
tipt Heleen. ‘Het doorbreekt vaak de gespannen 
situatie en het zorgt voor afleiding. Door een 
grapje of een onverwachte move wordt het kind 
letterlijk even op andere gedachten gebracht en 
kan het zijn of haar gevoelens van boosheid, 
verdriet of angst wat makkelijker loslaten.’ En 
het werkt vaak ook preventief. Met een vleugje 
humor verleid je kinderen makkelijker om mee 
te werken. Praat vanuit voorwerpen, gebruik 
stemmetjes – een robotstem werkt altijd – of 
overdrijf eens flink.’

Tips van Heleen
•  Beschrijven is het toverwoord. In iedere situatie.

• Als leiding bepaal jij de kaders, maar zorg dat 

daarbinnen ruimte is voor keuze en autonomie. 

• Gebruik humor of doe iets onverwachts. Het zorgt 

ervoor dat bij een kind de weerstand vermindert. 

MEER WETEN
In het boek How2Talk2Kids Effectief 
communiceren met kinderen lees je nog 
veel meer over effectief communiceren 
met kinderen, om-
gaan met gevoelens, 
kinderen bevrij-
den van rollen en 
alternatieven voor 
berispen. Of kijk op 
de website how2talk-
2kids.nl.
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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

Met een minimale diepgang van 16 cm ideaal 
om te varen op de vele ondiepe plassen, meren, 
slootjes en kreken van ons waterrijke Neder-
land. Bij licht weer laat je met weinig moeite de 
LelieClass over het water glijden.  
Eenmaal op het ruimere sop laat je het geprofi-
leerde zwaard zakken, hijst de zeilen en dankzij 
de gestroomlijnde romp laat je menig 16 m² en 
polyvalk achter je. Wat meer ervaring en toe 
aan meer actie? Dan is de gennaker van 23 m² 
absoluut een aanrader. Half glijdend of zelfs 
planerend schiet je met snelheden boven de 
8 knoop (+/- 15 km/uur) over het water.  
Hartstikke gaaf!

Door het lege gewicht van 550 kg laat de boot 
zich ook uitstekend traileren. Van de zomer 
met de LelieClass op weg naar een 
zomerkamp ‘ver van huis’! 
Of op een mooie winterse dag, warm 
aankleden, zwemvest aan, lekkere 
broodjes en warme chocolademelk of 
koffie mee en het water op! Op die 

OPVOLGER VAN DE ‘GOOD OLD’ LELIEVLET

Na 61 jaar vonden de ontwerpers het tijd om de veelzijdigheid van de ‘good old’ lelievlet te 
combineren en een nieuw jasje te steken. De LelieClass 560 wordt geïntroduceerd: een eigentijdse, 
lichte aluminium boot, die alles kan wat een lelievlet kan, maar dan beter, makkelijker en sneller. 

momenten, met vrijwel geen andere boot om je 
heen, voel je je de 'king of the road'. Op het 
water ;-).
 
Veel onderhoud heeft de LelieClass niet nodig. 
Netjes het onderwaterschip schoonmaken en 
de mast en zeilen opbergen. Tijdens winterse 
opkomsten kan er aandacht worden besteed 
aan leuke en nuttige Scoutingactiviteiten, zoals 
theoretische zeillessen, schiemanswerk met 
klassieke en moderne lijntjes, andere speltak-
ken helpen, enz.

Ben, Arjen en Klaas vertellen je graag meer 
over deze unieke boot of, nog beter, maken 
graag een proefvaart met je aan boord van de 
LelieClass. Dat kan ook gewoon deze winter. 

Kijk op www.lelieclass.nl en stuur een 
bericht naar info@lelieclass.nl 

of bel Ben 06 51 113 559,
Arjen 06 27 062 776 of 

Klaas 06 42 140 301. 
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Sommige scouts worden later bekend. 
Radio-dj Paul Rabbering (38) is er zo een. Is 
dat toeval? Of heeft zijn padvindersverleden 
hem voorbereid op een leven in de schijnwer-
pers? En vond hij het eigenlijk wel leuk bij 
Scouting? “Ik dronk mijn eerste biertje op 
scoutingkamp...”

Wanneer begon je bij Scouting?
“Ik ben begonnen als welp, ik moet een jaar of 
negen geweest zijn. Ik kwam erbij via een 
vriendje van school, Pascal. Ik ging een keer 
met hem mee naar Scouting Emmeloord op 
een zaterdagochtend. Ik vond het superinteres-
sant, met een groepje leuke dingen doen in het 
bos. Ook de kleding vond ik heel gaaf en ik was 
direct verliefd op de insignes. Een beetje 
bling-bling, haha! Die insignes wilde ik ook 
halen! Vanaf dag één was ik verliefd op Scou-

ting. Van de welpen ging ik naar de verkenners. 
Ik ben ook nog patrouilleleider geweest. 
Daarna zat ik bij de rowans & sherpa’s. Ik 
herinner me mijn groepen vooral aan de kleur 
van de kleding. Van groen naar zandkleurig tot 
dieprood. Ik heb de kleding altijd fantastisch 
gevonden!”

Heb je bijzondere herinneringen aan je 
Scoutingtijd?
“Jazeker! In de herfstvakantie deed ik de F-hike, 
een tocht van drie dagen. Dat was afzien! Het 
begon al aan de start. ‘Pak je rugzak maar uit, 
hier heb je een overall en daar moet alles in’, 
zeiden ze. We hadden geen tent, we sliepen 
onder een zeiltje. Op een gegeven moment 
kwamen we pas om drie uur ’s nachts aan op de 
plek waar we zouden slapen. ‘Ik heb goed 
nieuws en ik heb slecht nieuws’, zei een vrouw 

tegen ons. ‘Het goede nieuws is dat jullie op  
de goede plek zijn. Het slechte nieuws is dat ik 
jullie had moeten wekken op dit tijdstip om 
verder te trekken.’ Konden we in één ruk 
door… We moesten ook het water oversteken. 
Er was een pallet voor je spullen, zelf moest je 
door het water waden. Het was herfstvakantie 
dus best wel koud! Het was afzien, maar 
waanzinnig!”

Scouting is afzien?
“Het was niet alleen afzien hoor. Het was ook 
heel gezellig! Op het Pinksterkamp in Dwinge-
loo sliepen we in hangmatten. Mijn eerste 
biertje dronk ik ook op Scoutingkamp… En ik 
was heel erg verliefd op Mariëlle! Helaas werd 
mijn liefde niet beantwoord. We hadden een 
heel leuk vriendenclubje. Bastiaan, Ferdi, 
Steven, Mariëlle, Kim, Agnes. En natuurlijk 
Sjouke, de hopman. Hij was heel actief, een 
fantastische man! (Tijdens het interview stuurt 
Paul snel een vriendschapsverzoek op Face-
book naar Sjouke.) Eén keer per week was de 
opkomst, maar ik kwam ook daarnaast nog 
naar Scouting, gewoon voor de gezelligheid. 
We zagen elkaar trouwens ook buiten  
Scouting.”

Zie je die vrienden nog steeds?
“Nee, dat niet. Ik stopte op mijn 16e met 
Scouting. Ik verhuisde uit Emmeloord maar 
belangrijker nog: ik had het te druk bij de 
radio. Door die verhuizing en doordat we niet 
meer dezelfde dingen deelden zijn die vriend-
schappen verwaterd. Maar ik vind het leuk ze 
een beetje te volgen op Facebook.”

Wat heeft Scouting voor jou betekend?
“Op dat moment was het – naast radio – mijn 
leven. Ik was er vaak en had er mijn vrienden.”

Zijn er vaardigheden die je bij Scouting 
geleerd hebt die je in je dagelijkse leven nog 
toepast?
“Toen ik meedeed aan het tv-programma Wie 
is de mol? moesten we een ladder maken met 
balken en touwen. Dat bleek ik heel goed te 
kunnen, in tegenstelling tot de andere deelne-
mers. Ik heb alle knopen gemaakt voor die 
opdracht! En gisteren at ik stamppot rauwe 
andijvie. Hét gerecht op Scouting! Ik snap ook 
wel waarom; je hoeft alleen de aardappelen te 
koken… Altijd als ik het eet denk ik aan 
Scouting.”

En in je werk als radio-dj?
“Scouting is iets heel sociaals. Je leert er goed 
met mensen om te gaan. Ik heb in mijn werk 
met veel verschillende luisteraars te maken. Je 
sociale vaardigheden worden zeker opgekrikt 
bij Scouting en dat kan ik in mijn werk heel 
goed gebruiken!”

Zou je je kinderen op Scouting doen?
“Zeker! Weet je, ik baal weleens van het suffe 
imago dat aan Scouting kleeft. Dat vind ik heel 
jammer, want het is een hartstikke leuke club! 
Actief en sociaal. Het is juist heel tof! Zeker in 
een tijd waarin mobiele telefoons zo’n grote rol 
spelen. Bij Scouting kunnen kinderen tenmin-
ste lekker buitenspelen.”

van scout tot

Paul Rabbering

KRO-NCRV radio-dj Paul Rabbering is 

iedere vrijdagavond van 20.00 – 22.00 

uur te beluisteren op Radio 2. Radioma-

ken doet hij al heel lang. Hij begon als 

puber vanuit zijn kamer met een 

babyfoon uit te zenden, belandde kort 

daarna op de lokale zender Radio 

Noordoostpolder, werd vervolgens 

binnengehaald bij BNN, om dus uitein-

delijk bij de KRO-NCRV de vrijdagavond 

in te kleuren.

“Scouting was mijn leven”



,Wild, kamperen en hiken in 
de winter van Nederland

Michel Visser (35):
Vijfentwintig jaar Scouting heeft mij een 
passie voor hiken en het buitenleven mee- 
gegeven. Op Scouting heb ik ontdekt hoe 
mooi de Nederlandse natuur kan zijn en de 
vrijheid van een rugzak en tentje op je rug. 

Facts:
Eerste HIT: Beginners hike Hardewijk 1993
Laatste HIT: Vrije Zwerfhike Dwingeloo 2002
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Winterhiken in Nederland
Mijn laatste winterhike liep van station 
Helmond Brouwhuis naar station Cuijk 
(45km, 2 dagen). Overnachten kun je in de 
winter op een aantal natuurcampings van 
Staatsbosbeheer. Ik sliep op het trekkers-
veld van camping de Vlagberg. 

De eerste dag van de hike brengt je langs 
het beekje ‘Oude Aa’ en de uitlopers van 
de Peel. Een goede lunchplek is heidege-
bied de Krim waar ook Schotse hooglan-
ders graast. Daarna loop je richting het 
Sint Anthonisbos waar een kudde schapen 
graast en het heidegebied in stand houdt. 
Op dag twee volg je een groot gedeelte 

van het Maas- en Peelliniepad, aangegeven 
door de geel rode bewegwijzering.   
De Peellinie vormde tijdens de tweede 
wereldoorlog een van de verdedigings- 
linies. Voor een groot gedeelte loop je 
over smalle paadjes door bossen en langs 
weilanden. Het laatste deel naar Cuijk gaat 
door kleine dorpjes over de weg.

Als een ui op pad!
Goed voorbereid op pad in de winter is 
heel belangrijk. Zorg er voor dat je goed in 
laagjes gekleed bent. Merino wollen 
sokken en een shirt van merino wol of 
bamboe helpen je goed de warmte 
reguleren en het houdt vocht minder lang 
vast. Daarnaast stinkt het minder snel! 
Breng ook genoeg proteïne mee om te 
verbranden en verwen jezelf met een 
goede notenmix, pure chocola een kop 
warme choco (en als de camping een 
goede ‘dutch oven’ of steenoven heeft een 
lekkere zelfgemaakte pizza!).

Overleven met Bear Grylls
Biofuel Stove. 
In de winter een warme lunch tijdens je 
hike kan een welkome opsteker zijn! Je 
kunt makkelijk (en lichtgewicht) een 
gedroogde pasta maaltijd meenemen, of 
een soepje in veldfles. Daarnaast natuurlijk 
wat aanmaak chocolademelk en/of een 
warme kop thee. Lekker makkelijk, lekker 
warm! 

Voor dit artikel testte ik de Biofuel Stove 
van Bear Grylls. Een hele eenvoudige en 
doeltreffende ‘brander’ om snel een 
maaltijd op te bereiden. Het opzetten en 
aansteken was super gebruiksvriendelijk! 
Binnen een minuut ben je klaar om te 
koken. Met één lucifer en een of twee 
blokjes heb je een goede vlam die zeker 30 
minuten mee gaat. Voor mijn pasta en kop 
thee heb ik 1 liter water aan de kook 
gebracht. Dit duurde ongeveer 20 minuten, 
je hebt hier dus wel wat meer geduld voor 
nodig.

Pros:
• Lichtgewicht en compacte brander (opvouwbaar)
• Blokjes zijn ook handig om het kampvuur mee aan 
 te steken #beetjevalsspelen
• Prijs! Goed voor de ‘budget’ reiziger
• Niet giftig en veilig voor mens, dier en natuur

Cons: 
• Niet voor meerdaagse tochten. Te veel blokjes om  
 mee te nemen
• Temperatuur lastig/niet te regelen
• Duurt lang (in de winter) om 1 liter water aan 
 de kook te krijgen (20 minuten)

TIPS
Winterkamperen: 
https://www.natuurkampeerterreinen.nl/
kampeerders/winterkamperen/
Loop met vrienden de HIT:
https://hit.scouting.nl/
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VERKRIJGBAAR IN DE



Wist je dat jouw vrijwilligerservaringen heel goed staan op je CV? Niet als je 
scouting als hobby vermeldt maar als je Scouting vermeldt én uitlegt onder 
het kopje nevenactiviteiten. Daarin beschrijf je de werkzaamheden van je 

functie precies zoals je dat doet bij je betaalde werkervaring.

SCOUTING ALS SPRINGPLANK  
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Zoekend naar werk kan het soms lastig zijn 
jouw kwaliteiten goed in het voetlicht te 
brengen. Je wilt immers jouw aanstaande 
werkgever laten zien wat jou onderscheidt van 
al die anderen. Graag geven we je een kleine 
handreiking over hoe je jouw scoutingervaring 
kunt vertalen naar ‘sollicitatietaal’ ten behoe-
ve van je CV. Óók als jeugdlid kan je al je 

opgedane ervaringen benoemen in een CV!
Houd er rekening mee dat scoutingtermen 
vaak onbegrijpelijk zijn voor werkgevers. 
Hieronder een aantal voorbeelden hoe je je 
scoutingervaringen kunt beschrijven onder 
‘nevenactiviteiten’, zodat een ‘leek’ ook weet 
wat er bedoeld wordt en welke competenties 
je hierin ontwikkeld hebt:

Heb je iets aan wat je op Scouting hebt geleerd in de 
lokale politiek?
Dorien (20, D66): “Samenwerken is misschien wel een van 
de belangrijkste dingen die ik heb geleerd op Scouting. In 
een gemeenteraad moet je ook veel samenwerken, vaak 
met mensen die niet dezelfde ideeën hebben als jij. Als je 
niet goed kunt samenwerken met andere mensen, kun je 
geen goede plannen maken voor de gemeente.”

Nadir (20, PvdA): “Ik heb binnen Scouting mogen ervaren 
dat ook verfrissende ideeën welkom zijn. Vroeger was ik 
wat minder positief over het gehoord worden als jonger 
persoon, tegenwoordig niet meer. Het kost soms wat 
moeite, maar er wordt best naar je geluisterd.”

Wat heb jij nodig van Scoutinggroepen of -regio’s 
binnen jouw gemeente om jouw werk als raadslid 
goed te kunnen doen?
Dorien: “Het is belangrijk dat verenigingen in contact 
blijven met de gemeente. Bespreek wat jullie Scouting-
groep kan betekenen voor de gemeente en andersom. Als 
je contact blijft houden, ook als je elkaar niet direct nodig 
hebt, kun je elkaar versterken.”

Anne-Jan (36, CDA): “De raadsleden hebben input nodig, 
als ze niets horen, dan kunnen ze ook niet ruiken dat er 
ergens problemen zijn. Ga vooral in gesprek met raads-  
leden en bijvoorbeeld een wethouder. Alleen maar een 
zielig verhaal houden dat scouts meer subsidie nodig 
hebben komt niet goed over. Vertel het ook als het goed 
gaat!”

Hoofd logistiek en transport: vrijwilligerswerkVoor een groot landelijk Scoutingevenement waar zo’n 1000 kinderen op af komen en 250 vrijwilligers de organisatie op zich nemen, zorg ik voor de totale planning en organisatie van alle logistieke zaken. Ik stuur een team aan van 30 vrijwilligers. Men waardeert  mij om mijn planningstalenten, handen uit de mouwen-mentaliteit, doelgericht samenwerken en verbinden van mensen.
Begeleiding explorers, ROOSTER Scoutinggroep Vrijwilligerswerk. Met een team van 3 personen begeleid ik een groep jongeren (15-17 jaar) bij de grootste jeugd- en jongerenvereniging van Nederland. Ik daag hen uit hun grenzen te verleggen en zelf het programma te organiseren. Hierdoor heb ik geleerd om op een coachende stijl jongeren in hun kracht te zetten, heb ik verantwoor-delijkheidsgevoel en kan ik goed conflicten hanteren.

Roverscout. ROOSTER Scoutinggroep Roverscouts zijn 18-21 jarigen die zelfsturend zijn. Als roverscout nam ik wekelijks deel aan verschillende outdoor activiteiten zoals droppings, hikes, kamperen en bouwen van objecten met hout en touw (brug, kabelbaan, vlot etc.). Ook ben ik diverse uitdagingen aangegaan om de International Award of Young People te kunnen behalen. Als Roverscout heb ik geleerd goed samen te werken met anderen, ben ik ondernemend, leergierig en kan ik goed impro-viseren.

02/2010 – heden  

01/2018 – heden 

10/2008- 8/2010 
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JONGE SCOUTS IN 
DE GEMEENTERAAD

Binnen Scouting zijn meer dan 25.000 
vrijwilligers actief. De vanzelfsprekendheid 
waarmee deze vrijwilligers zich belangeloos 
inzetten voor anderen, nemen ze ook mee 
naar buiten Scouting. In veel gemeenten zijn 
scouts actief in de gemeenteraad. We 
vroegen drie scouts die actief zijn in de 
lokale politiek het hemd van het lijf.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Werken aan een goede relatie met je gemeente is een 
continu proces, maar de komende tijd is er een extra aanleiding. 
In maart 2018 worden weer de gemeenteraadsverkiezingen 
gehouden. Dit is dus hét moment om als Scoutinggroep in te 
spelen op gemeentebeleid, en om een bestaande lobby te 
intensiveren of een actieve lobby te starten. Hoe je dat doet? 
Check www.scouting.nl/lokaalbeleid voor alle informatie. 

Anne-Jan Telgen (36) staat op plek 7 van de lijst van 
het CDA van de gemeente Ede. Hij is scoutsleiding bij 
Scouting Lunteren. 

Nadir Baali (20) is onlangs verkozen tot lijsttrekker van 
de PvdA in Steenbergen. Hij is welpenleiding en 
groepsbestuurslid bij Scouting Steenbergen. 

Dorien Firet (20) staat op de lijst voor D66 in Renkum. 
Ze is welpenleiding bij de OPV-Schoonoord in 
Oosterbeek. 
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SCOUTING ARRANGEMENT 
Deze zomer wordt wel héél leuk met dit speciale 
Scouting arrangement op Duinrell! Kom met je Scouting-
groep naar Attractiepark Duinrell en profi teer van het Scouting 
Nederland lidmaatschapsvoordeel! 

HET SCOUTING ARRANGEMENT IS INCLUSIEF: 
★ Entree Attractiepark Duinrell (excl. Tikibad). 
★ Een gave, exclusieve Duinrell-badge. 
★ Plattegrond.

 VOORWAARDEN EN RESERVEREN
• Het Scoutingarrangement geldt van 
 1 mei t/m 2 september 2018. 
• Scoutinggroepen maken online een reservering via 
 www.duinrell.nl/scouting of reserveer telefonisch via (070) 51 55 111.
• Minimaal 10 personen per arrangement (kleinere groepen 
 mogelijk na overleg).

www.duinrell.nl/scouting

Met je Scoutinggroep 
naar Duinrell 

Inclusief 
gave 

Duinrell 
badge!

16,50
per persoon

Adv. Scouting 170x245.indd   1 15-01-18   14:49

/scoutingfundays
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WEEKJE ZEILSCHOOL IS 
VOOR IEDEREEN

Zeilschool Scouting Nederland opent de deuren weer 
voor álle scouts (en niet-scouts) die hun zeilvaardigheid 
willen verbeteren. Jongeren vanaf 11 jaar oud en volwasse-
nen vanuit het hele land komen naar de zeilschool om 
een week lang intensief te gaan trainen en plezier te 
hebben op het water. Afhankelijk van het zeilniveau 
wordt er lesgegeven op CWO-niveau Kielboot 1, 2 en 3. 
Ook als leiding kun je je eigen zeilniveau verbeteren in 
twee van de zomerweken. Voor scouts van 16 jaar en 
ouder worden in het voorjaar cursussen eigenzeilvaardig-
heid en zeilinstructeur gegeven. 
Wat kun je scouts van je groep, regio of admiraliteit 
vertellen over de zeilschool? 

#zeilpro
Samen met twee of drie andere cursisten een week lang 
knallen op het water. De instructeur zit bij je aan boord, 

met instructies en zeilspellen verbetert je zeilniveau met 
sprongen. Aan het begin van de week wordt ingeschat welk 
niveau je aan het eind kunt halen. Na een geslaagde week 
ga je met een CWO zeilcertificaat naar huis. 

Plezier met nieuwe vrienden 
Aan het einde van de week zijn cursisten een hechte groep, 
ook als ze elkaar eerst niet kenden. Door de activiteiten in 
de avond leer je niet alleen je boot goed kennen maar ook 
alle andere cursisten. Niet zelden zijn cursisten na zo'n 
week vrienden voor het leven!   

Een flinke dosis avontuur 
Een week zeilschool is een groot avontuur. Verken tijdens 
de zomerweek het Veluwemeer en ga op zoek naar het 
“kunstwerk”, de “patatsteiger” en het “tipi-eiland”.  
Komen jij of je scouts (beter) leren zeilen? Tot op de 
zeilschool!

Schrijf je in! 
Vraag een promotiepakket aan voor je 
groep of schrijf jezelf in via zeilschool.

scouting.nl! Hier vind je ook meer infor- 
matie over de cursussen, data en prijzen.

 
Jongerenweken (vanaf 11 t/m 15 jaar)
Week 2: 21 juli t/m 27 juli 2018
Week 3: 28 juli t/m 3 augustus 2018
Week 4: 18 t/m 24 augustus 2018

Ouderenweken (16 jaar en ouder) 
Week 1:  14 t/m 20 juli 2018
Week 5:  25 t/m 31 augustus 2018
Heb je CWO 3? Vervolgstap
EZVW:  28 april t/m 5 mei 
ZI-weekend: 10 mei t/m 13 mei

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.

Nomad Travel Compact
De inritsbare voering zorgt voor voldoende 
warmte in de koude nachten, zonder is 
de slaapzak warm genoeg voor in 
de zomer. 

€ 109,95 (ledenprijs)
€ 139,95 (niet-leden)
Artikelnr. 39024

Nomad Travel Compact
De inritsbare voering zorgt voor voldoende 
warmte in de koude nachten, zonder is 
de slaapzak warm genoeg voor in 

€ 129,95

€ 109,95

Nomad Batura 55 liter
€ 129,95 (ledenprijs)
€ 149,95 (niet-leden)
Artikelnr. 40279 (blauw) / 40280 (zwart)

Nomad Quartz 
Tourpack
20 liter
€ 49,95 (ledenprijs)
€ 69,95 (niet-leden)
Artikelnr. 40233/40236

€ 49,95
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Hike: 13e Time Challenge
Op zaterdag 14 april 2018 zal Scouting Ouden-
bosch alweer voor het dertiende achtereenvol-
gende jaar de Time Challenge organiseren. 
Deze hike voor explo’s, roverscouts, stam- en 
stafleden begint op zaterdagochtend in regio 
West Brabant en staat weer bol van de puzzels, 
raadsels en de nodige kilometers! Na een volle 
dag hiken met je eigen team is er op ons 
clubgebouw een welverdiende barbe-
cue met aansluitend een feestelij-
ke prijsuitreiking! Trommel 
dus een team bij elkaar voor 
dit ontzettend gave weekend 
en schrijf je vóór 18 maart in. 
Kijk voor meer informatie op:
 www.timechallenge.nl

iScout: online reis rond de wereld
Dol op activiteiten maar minder dol op hiken? 
En wil je liever ook niet je gezellige clubhuis 
verlaten? Doe dan mee aan iScout met jullie 
explorers, roverscouts, stamleden, leiding en 
bestuur! iScout is een Wereldreis met als 
ingrediënten internet, samenwerken en 
uitdagingen. Die reis kan je maken op zaterdag-
avond 3 maart 2018 van 19u tot 23u vanuit je 
eigen clubhuis. De iScout Wereldreis voert je 
langs creatieve Doe-opdrachten en uitdagende 
Reisvragen over culturen, landen en plaatsen 
op deze aarde. Meer informatie of inschrijven? 
Kijk op www.iscoutgame.com.

SCOUTING MAGAZINE HARTKATERNEN 
GAAN OOK IN 2018 DOOR!
De contactpersoon communicatie van iedere 
Scoutinggroep kan via de communicatieportal 
van Scouting Nederland ook in 2018 weer 
groepspagina’s opmaken. De deadlines voor de 
magazines van 2018 zijn eind 2017 al gecom-
municeerd en kun je uiteraard terugvinden in 
de portal, maar we zetten ze voor de andere 
magazines van 2018 ook hier graag nog even 
voor je op een rijtje:
• Mei-editie (publicatiedatum 15 juni): 18 mei
• September-editie (publicatiedatum 
 28 september): 31 augustus
• November-editie (publicatiedatum 
 16 november): 19 oktober

Je hebt er inmiddels vast iets over gezien of gehoord: de thema’s waar we met z’n allen bij 
Scouting de komende jaren aan gaan werken om toekomstproof te zijn. Voor ieder thema 

is een netwerk opgezet waar jij inspiratie kunt vinden over het thema en jouw ideeën kunt        
         delen met andere scouts. Benieuwd welk netwerk nu echt iets voor jou is? Doe de quiz! 

Scoutingtips
Bij welk netwerk pas jij?

Vraag 1
Wat vind jij het belangrijkste bij Scouting?
 Grenzen verleggen en elkaar uitdagen;
 Zoveel mogelijk vrijwilligers werven en behouden;
 Iedereen in zijn of haar waarde laten;
 Waarde toevoegen aan de samenleving;
 Zorgen dat iedereen weet hoe goed en 
 hoe leuk Scouting is.

Vraag 2
Wat is het belangrijkste doel van jouw Scouting-
groep, speltak, regio of admiraliteit voor 2018?
 Groeien in ledenaantal;
 Op kamp naar het buitenland;
 Het leidingtekort oplossen;
 Je clubgebouw aanpassen zodat het toegankelijk is  
 voor kinderen met een beperking;
 Verbinding zoeken met andere verenigingen.

Vraag 3
Welk van onderstaande dingen zijn door jouw 
Scoutinggroep al gerealiseerd?
 Ons spelaanbod klaar gemaakt voor de toekomst
 De zichtbaarheid van Scouting in jouw gemeente   
vergroot; 
 een recordaantal vrijwilligers voor je groep 
gevonden;
  ervoor gezorgd dat jouw Scoutinggroep een 
afspiegeling is van de lokale samenleving; 
 Een samenwerking opgezet met lokale organisatie.
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Meeste ? Jij bent het beste op je plek in het 
netwerk Trots en zichtbaarheid. Je bent hier super goed 
in of wil beter worden in ledenwerving en vol trots je 
Scoutinggroep laten zien aan de buitenwereld. 

Meeste ? Het netwerk Ontwikkeling en uitdaging is 
de plek voor jou. Je verlegt graag je grenzen en daagt 
anderen bij je groep uit om verder te komen. Of je wil 
een groep een boost geven om de jeugdleden de meest 
gave programma’s te bieden. 

Meeste ? Jij past perfect bij het netwerk 
Vrijwilligers. Je vindt dat vrijwilligers onmisbaar zijn bij 
Scouting en hebt goede ideeën hoe je deze kunt werven 
en inzetten, of je wil hier juist meer over leren. 

Meeste ? Het netwerk Open en divers is het 
netwerk voor jou. Je vindt dat iedereen mag zijn wie hij/
zij is bij Scouting en zorgt of wil ervoor zorgen dat ieder 
kind mee kan doen. 

Meeste ? Sluit je dan aan bij het netwerk 
Samenwerken en verbinden. Je vindt het belangrijk om 
samen te werken met organisaties en als Scoutinggroep 
waarde toe te voegen aan de samenleving. 

Scan de QR code bij jouw netwerk of ga naar 
www.scouting.nl/toekomst!



Scouty
Op pagina 16 vertelt Malchi hoe je je eigen 

flessenorgel maakt en tijdens een opkomst lekker 
muziek kunt maken! Ook vind je tips voor het  
maken van je eigen geheimschrift op pagina 15 en 
kun je op pagina 17 en 18 alles lezen over magneten.

Beverpost
Zelfs Bas Bos komt ze bijna nooit tegen, maar 

ze zitten er echt. Op pagina 7 lees je alles over de 
enige drie slangen die in Nederland voorkomen. Op 
pagina 9 lees je meer over de uitvinding van het wiel. 
Ook leuk: knutselen met tegengestelde kleuren. Hier 
lees je meer over op pagina 11.

DEZE KEER IN...

Flitz
Met alle artikelen uit Flitz kun je voorlopig 

weer lekker aan de slag! Op pagina 23 vind je een 
handig artikel over het zelf maken van touw en met 

de instructies op pagina 24 kun je gaan knut- 
selen met magneten!

IXIXEL
Zin in een actieve expeditie dit jaar? Wat 

dacht je van onze expeditietip op pagina 32? 
Heerlijk fietsen langs de Moezel. Meer tips voor 
het regelen van je expeditie vind je op pagina 
34. Een leuk project voor je insigne Samenleving 
vind je op pagina 35.

Tijdrover
Hoe overleef je het einde der tijden? 

Daarover lees je alles op pagina 38! Tegenpolen 
trekken elkaar aan, maar of dat ook in de liefde 
zo is, ontdek je met de test op pagina 41! Een 
lekker gerecht met tegenstrijdige smaken vind je 
op pagina 40.

Knutselen Opposites attract? Magneten maken Geheimschrift
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Tegenpolen trekken elkaar aan. Of toch niet? 
Literatuur bewijst voor en tegen. 
Bij mij in de praktijk zie ik dat zowel kinderen 
als volwassenen die compleet verschillend zijn 
elkaar kunnen aantrekken maar ook juist 
kunnen afstoten. 

Adolescenten of volwassenen die steeds de 
‘foute’ partner aantrekken bijvoorbeeld. Steeds 
verliefd worden op een partner die ontrouw 
blijkt te zijn of zich met zaken bezighoudt die 
volgens de wet niet helemaal legaal zijn. 

Tijdens de therapie is het vooral interessant om 
te kijken naar het onderliggende stuk, naar het 
waarom. Het kan zijn dat er een innerlijke 
drang naar spanning is omdat het eigen leven 
als saai wordt ervaren. Het kan ook zo zijn dat 
er in de thuissituatie juist altijd een bepaalde 
vorm van spanning was. Er was bijvoorbeeld 
regelmatig sprake van ruzie of onenigheid. Nu 
kan dan gezocht worden naar eenzelfde vorm 
van spanning. 

Maar ook bij kinderen kun je zien dat tegen- 
polen aantrekken. 
Een kind dat heel netjes is opgevoed, kan 
aangetrokken worden door een kind dat rebels 
gedrag laat zien. Het rebelse gedrag is nieuw, 
interessant en ook wel spannend. Of een kind 
dat rustig is, wordt aangetrokken door een kind 
dat in bomen klimt en met zwaarden vecht. Het 
avontuur maakt nieuwsgierig. 

Natuurlijk kunnen tegenpolen elkaar ook 
afstoten. Denk aan het kind dat rustig wil leren 
op school maar helemaal gek wordt van de 
stuiterbal naast hem. De stuiterbal die constant 
aan het bewegen is en ook nog eens als een 
toeter door de klas aan het tetteren is. En als 

zelfs een grote koptelefoon niet helpt om de 
ruis te verzachten, kan zo’n tegenpool knap 
lastig zijn. Of een kind dat heel sociaal is met 
een hoog rechtvaardigheidsgevoel en bij een 
kind in de klas zit dat pest. De energieën zijn zo 
verschillend dat ze met elkaar kunnen botsen. 

Dus, of tegenpolen juist aantrekken of afstoten, 
daar is geen eenduidig antwoord op te geven. 
Feit is wel dat je altijd van tegenpolen kunt 
leren. In positieve of in negatieve zin. En als je 
leert, kun je weer groeien en ontwikkelen. Juist 
door die tegenpolen te laten samenwerken, kun 
je zien dat de meest fantastisch creatieve ideeën 
tot ontplooiing kunnen komen. En is Scouting 
daar niet de ideale plek voor?

Tips Scouting
Juist vanuit het stuk dat je van tegenpolen 
kunt leren, kun je tijdens scouting goed 
gebruik maken. Inventariseer bijvoorbeeld 
met de groep wat elkaars kwaliteiten zijn. 
Het kinderkwaliteitenspel is daar een mooi 
middel voor maar je kunt natuurlijk ook zelf 
allemaal kwaliteiten laten opschrijven of 
tekenen. Laat de tegenpolen met elkaar 
samenwerken. Evalueer na afloop wat ze van 
elkaar hebben geleerd. 

Je zorgt door deze opdracht niet alleen dat 
ze elkaar beter leren kennen maar ook dat 
ze op een positieve manier leren met 
tegenpolen samen te werken. Ze leren van 
elkaars kwaliteiten.

Aantrekken of afstoten?
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.




