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INHOUD
De zomer staat voor de deur.  

Waarschijnlijk ben je al aan het uitkijken 
naar zomerkamp of naar een heerlijke 
zomervakantie. In deze editie vind je 

onder andere knutseltips, zomerkamptips, 
programma-ideeën en allerlei boeken en 
weetjes om het aftellen tot de vakantie 

(of tot het begin van het volgende  
Scoutingseizoen) wat dragelijker te maken. 

Veel leesplezier! 

NR.2 • JUNI 2019

Maak een schatkaart Wie ben ik? VriesdrogenNavigeren met sterren
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ALMERE-POORT, ZATERDAG 8 DECEMBER 2018, 11.22 UUR
Wat is er leuker dan na een hevige plensbui met z’n allen in de plassen te 

stampen! Brechtje, Thom, Meddie, Ewin en Aran springen erop los! Want bij 
Scouting mag je lekker spelen en vies worden! De Bevers van Scouting Nova 

Mundo hebben nog geen eigen clubhuis en daarom zijn ze tijdens hun 
opkomst op zaterdag altijd te vinden in het buurthuis Amerika te  

Almere Poort. 

BEVERPOST
5 tot 7 jaar

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

6 Kleurplaat  
7 De 3 tofste hemellichamen

8 Voorleesverhaal 
9 Strip & Uitvinding 
10 Voor jou uitgelezen 

 11 Knutseltip
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hemellichamen
Stanley heeft een raket gebouwd en iedereen mag mee op  

ruimtereis. Waar zullen we naartoe gaan? 

De 3 tofste

De zon? 
Heerlijk, zomer. Zwemmen en ijsjes eten… Maar de zon doet meer voor ons. Zonder de zon is er geen 
leven op aarde. Vroeger dacht men dat de zon om de aarde draait. Maar nu weten we wel beter: de 
aarde draait om de zon. De zon is heel groot. Stel dat hij hol is. Dan past de aarde er wel 960.000 keer 
in! De zon is een ster. Het is de ster die het dichtst bij de aarde staat. 150 miljoen kilometer, om 
precies te zijn. Dat is lang reizen, zelfs met de snelle raket van Stanley. Maar of het slim is? 
De zon is gloeiend heet. Wel 6000 graden Celsius. Dat overleeft geen mens. En je kan er ook 
niet op landen, want de zon is een gasbol. Wetenschappers willen graag meer over de zon 
leren. Daarom sturen ze er ruimtevaartuigen naartoe. Op dit moment vliegt de Parker Solar 
Probe om de zon. Spannend hoor! Goed om te weten: je mag nooit met een verrekijker naar 
de zon kijken. Daar kun je blind van worden.

De maan?
De maan draait om de aarde. En de zon verlicht de maan. Daarom ziet de maan er steeds anders 

uit. Soms is het een ronde bal. Dat noemen we een volle maan. En soms zie je maar een klein 
stukje: een sikkel. De maan is een stuk minder ver dan de zon: ongeveer 384.000 kilometer. 
De allereerste mens op de maan was Neil Armstrong. Dat was in 1969. Een paar jaar daarvoor 
was er al een hond naar de maan gestuurd: Laika. Helaas ging ze dood in de raket. Zullen we 
ooit op de maan wonen? Er is water gevonden. Dat is goed nieuws. Maar er moet nog veel 

gebeuren voor het echt mogelijk is. Een reisje naar de maan duurde 3 dagen in 1969. Maar met 
de snelle raket van Stanley ben je er al binnen 9 uur. Het kost meer tijd om naar Peking te 

vliegen… Naar de maan kun je juist wel goed kijken door een verrekijker. Je ziet dan kraters en 
‘zeeën’, of eigenlijk: woestijnen. Mooi hè?

Mars?   
Mars is een van de 8 planeten in het zonnestelsel. Samen met de aarde draait hij rondjes om 
de zon. We noemen Mars de ‘rode planeet’. Kijk maar eens naar de hemel als het donker is. 
Zie je die oranjerode ‘ster’? Dat is ‘m! Zijn rode kleur komt door het ijzer op Mars. Dat is 
ooit door water gaan roesten. Water dat er nu alleen in de vorm van ijs is. Mars is de 
helft kleiner dan de aarde. Er zijn poolkappen, vulkanen en valleien, net als bij ons. Mars 
kent ook seizoenen. Het kan er 20 graden worden in de zomer – en wel 140 graden 
vriezen in de winter. Daar kan geen muts tegenop. Mars heeft niet 1 maar 2 manen. Ze 
lijken meer op een aardappel dan op een voetbal. Er heeft nog nooit een mens voet op 
Mars gezet. Het ligt ook wel heel ver weg. Veel verder dan de maan. Zelfs met de raket van Stan-
ley kost het maanden om er te komen. Maar zou het niet leuk zijn om echte marsmannetjes te ontmoeten? 
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KLEURPLAAT



De raket
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V O O R L E E S V E R H A A L

en boter in een hittebestendige kom en zet die op een 

passende pan met zacht kokend water. Let op: de kom 

mag het water niet raken. De chocolade en boter smelten 

nu vanzelf, maar je moet wel af en toe goed roeren.

Tijgerbrokken maken
Leg een stuk bakpapier op de bakplaat. Schenk de gesmol-

ten chocolade op het bakpapier. Strooi de marshmallows, 

krakelingen en sprinkles erover. Je kunt natuurlijk ook 

andere lekkere dingetjes erop strooien: vruchtenhagel, 

muisjes of kleine stukjes gedroogd fruit. Eigenlijk kan alles! 

Laat de chocolade hard worden. Dit duurt ongeveer een 

halfuurtje. Doe in de tussentijd een spelletje met elkaar, 

dan duurt het wachten een stuk korter! Snijd de chocola-

de in grote en kleine stukken voor grote en kleine tijgers. 

Smullen maar!

Het recept van de tijgerbrokken komt uit het Heel Holland Bakt 

Kinderbakboek. Wil je nog meer bakken? In dit kinderbakboek   

staat veel lekkers om je vingers bij af te likken. Van roze koeken tot 

saucijzenbroodjes, van meringue lolly’s tot milkshake cupcakes. 

Heel Holland Bakt Kinderbakboek – Kosmos Uitgevers - € 20,00

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

Rozemarijn is dol op bakken en koken. Dit keer maakt 
zij tijgerbrokken: een grote plak gesmolten chocolade 
waar je van alles over kunt strooien wat je zelf lekker 
vindt. Zoals Smarties, mini-marshmellows, nootjes, 
rozijntjes, zoute pretzels en gekleurde sprinkles. 

Wat heb je nodig?
VOOR CA. 10 PERSONEN

250 g pure chocolade (min. 72% vaste cacaobestanddelen)

100 g roomboter 

handjevol minimarshmallows

handjevol mini-krakelingen (pretzels)

2 el gekleurde sprinkles

Bereiding
Chocolade en boter smelten. Breek de chocolade in 

kleine stukjes. Snijd de boter in blokjes. Doe de chocolade 

Het is donker en ik lig samen met Noa in een stapel van haar heerlijke zachte 
kussens in de tuin. Er zijn geen wolken en we kunnen heel veel sterren zien. “Mooi 
hè,  Stuiter” zegt ze. “Wist je dat er ook één ster is die je nu niet kan zien, maar als 
het licht is wel?”. Ik kijk haar verbaasd aan. ‘Maar sterren zie je toch alleen als het 
donker is?’ vraag ik. Noa lacht. “Dat klopt, maar de zon is ook een ster. En die kun je 
overdag zien!”. Wauw, dat wist ik niet. Ik kijk naar de sterrenhemel en zie mezelf als 
een astronaut tussen de sterren zweven. ‘Zeg Noa?” vraag ik. “Kan ik ook naar de 
sterren reizen?” “Dat lukt je niet zomaar hoor Stuiter! Daar heb je dan een hele 
goede raket voor nodig.” Zegt ze.
Hmm, er is natuurlijk maar één iemand die me daar mee kan helpen en dat is 
Stanley. De volgende ochtend ga ik snel naar zijn huis. “Hoi Stanley, wil je me helpen 
met het maken van een raket zodat ik tussen de sterren kan zweven?”. Stanley lacht 
en zegt “Dat lukt ons niet zomaar hoor Stuiter, een raket is heel moeilijk te maken. 
Daar heb je heel veel mensen en heel veel tijd voor nodig.” Stanley stelt voor dat we 
eerst verzinnen hoe een raket eruit moet zien en dat we dan een kleine raket maken 
als voorbeeld. Daar kan ik dan mee spelen tot ik groot genoeg ben dat ik een echte 
raket kan bouwen. We gaan aan de slag met een fles, aluminiumfolie, papier en 
andere knutselspullen en maken samen een prachtige zilveren raket. Er moeten 
natuurlijk ramen in zodat ik naar buiten kan kijken onderweg, we hebben een 
scherpe punt nodig zodat we heel snel kunnen gaan en een goede motor want anders 
komen we niet van de grond af. Als de raket klaar is, gaan we naar Noa om hem te 
laten zien. ‘Wauw!” zegt ze. ‘Als jullie de echte raket gemaakt hebben, mag ik dan met 
jullie mee?” Stanley begint te blozen en durft niks meer te zeggen, dus snel zeg ik ‘Ja, 
natuurlijk! Iedereen mag met ons mee!”.

In de keuken met 
Rozemarijn

Zoete tijgerbrokken
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Voor we echt naar de sterren reizen maken we een oefenraket. Stanley 

heeft een prachtige raket ontworpen. Extra leuk is het als je zelf 

uit het raampje kijkt!

Wat heb je nodig?

• 1 lege petfles
• aluminiumfolie
• stevig, mooi gekleurd papier voor 
 de neus en vinnen
• crêpepapier of vloeipapier in rood, 
 oranje en geel voor de vlammen
• (pas)foto van jezelf
• een schaar
• lijm
 
Zo maak je het
Stap 1. Beplak de petfles met aluminiumfolie. 
Dit is de romp.  
Stap 2. Knip de vinnen, de neus en het raampje 
uit het gekleurde papier en plak ze aan de 
romp vast.
Stap 3. Knip slierten van het rode, oranje en 
gele vloei- of crêpepa-
pier en plak die aan de 
onderkant van je raket. 
Stap 4. Plak een 
pasfoto van jezelf op 
het raampje.

Goede ruimtereis!

Het Dinosaurusboek - John Woodward
Gottmer– A 19,99

Mijn Natuurspeurpakket – Lemniscaat - A 14,95
Speurpoep en andere spannende sporen 

 Andy Seed - Lemniscaat - A 14,95

Armstrong – Torben Kuhlmann
De Vier Windstreken – A 19,99

Het verhaal van de reuzenschildpad 
Sabina Radeva - Van Goor – A 19,99

MUIS OP DE MAAN
Heeft Professor Plof je wel eens 

verteld over de avontuurlijke reis die een 
muis naar de maan maakte? Nee? Lees 
dan het verbluffend mooie prentenboek 

Armstrong, met 
werkelijk 
fantastische 
tekeningen. Dit 
verhaal gaat over 
een kleine muis 
die de maan 
ontdekt door 
zijn telescoop en 
op een avon-

tuurlijke reis gaat in de mensenwereld.  
Op zoek naar de maan. Lukt het hem de 
eerste muis op de maan te worden?

LEKKER SPEUREN!
Als je met Bas Bos en Rebbel  

naar het bos, het park of de heide gaat, 
neem dan een keer het boek Speurpoep en 
andere spannende sporen of Mijn Natuur-
speurpakket mee. Door deze boeken 
ontdek je nog meer van de natuur en de 
dieren om ons heen. Mijn Natuurspeur-
pakket is een klapper met doebladen, 
speurkaarten, een knutselboek en een 
poster. Boordevol toffe doe-, teken- en 
knutselopdrachtjes. Ga op pad en neem 
tel alle dieren, insecten of planten die je 
ziet. In Speurpoep leer 
je niet alleen van alles 
over geheimzinnige 
dierensporen (van 
pootafdruk tot plukjes 
vacht en hoopjes 
poep), maar ontdek je 
ook hoe je dieren zelf 
kunt opsporen.

DARWINS ONTDEKKINGEN
Een hele tijd geleden, zag de natuur 
er anders uit dan nu. Misschien 

heeft Steven Stekker daarover wel eens 
een verhaal verteld. Lang geleden leefde 
er een meneer die Charles Darwin heette 
en hij was een natuuronderzoeker.  
Hij reisde de wereld rond en ontdekte van 
alles over het allereerste leven op aarde, 
over allerlei dieren en planten en hoe de 
aarde langzaam verandert. Wat  
hij allemaal ontdekte wordt  
verteld in Het verhaal van  
de reuzenschildpad. 

DINO-ENCYCLOPEDIE 
Bas Bos leert je van alles over de dieren 

die in het bos leven. Maar in Het Dinosaurus-
boek kom je oog in oog te staan met reusach-
tige dino’s en 
andere gigantische 
beesten die 
miljoenen jaren 
geleden leefden. 
Dit prachtige boek 
leert je waar deze 
wonderbaarlijke 
dieren leefden, wat 
ze aten en hoe ze 
eruit zagen. Welke is jouw favoriet?
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Op naar de sterren!

VOOR JOU
UITGELEZEN

WINNEN?
Stuur je mail naar scouty@scouting.nl en wie weet 

win jij een van deze mooie prijzen.
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7 tot 11 jaar

SCOUTY
Ieder jaar wordt op vele locaties in het land tijdens het 

Paasweekend de HIT georganiseerd. Ook dit jaar was het 
weer een groot succes, met bijna 2500 deelnemers, mooi 

weer en gave uitdagende activiteiten.  
Heb je de HIT dit jaar gemist? Schijf hem dan maar vast 

voor volgend jaar in je agenda!

F O T O G R A F I E : P E T E R  F O R T U I N
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14 Voor jou uitgelezen
15 Dit kan ik beter  

dan m'n ouders 
16 Blazen op de trompet

17 Hoe wordt het 
gemaakt? 
18 Strip



De jongen die draken kweekte – Andy Shepherd   
Lemniscaat – A 14,95

WIN! We mogen 5 exemplaren van deel 1 uit deze serie weggeven.
Het geheime boek van de ontdekkingsreiziger  

Teddy Keen – Lemniscaat – A 24,50

De walvis begon aan wal – Dougal Dixon  – 
Lemniscaat – A 14,95

WIN! Je maakt kans op 3x een duopakket natuurboeken  
van Lemniscaat.

Van klein tot groots: Anne Frank – Maria Isabel Sánchez 
Vegara – De Vier Windstreken – A 14,50

WIN! We mogen drie exemplaren van dit boek weggeven!

DIT KAN IK BETER 
DAN M’N OUDERS! 

Kaartlezen

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

KWEEK JE EIGEN DRAAK

Raksha mag dan veel weten over 
diersporen in de jungle, maar weet 
hij ook iets van draken? In De 
jongen die draken kweekte leer je 
door de ogen van Tomas hoe het  
  is om een draakje (verborgen) te 
houden. En dat is nog niet zo 
makkelijk! Want wat eet zo’n 
diertje? Wat doe je aan die 
vlammen? En de onwijs stinkende poep? Dit is deel 1 in 
de inmiddels 3-delige boekenserie over Tomas en zijn 
draakje Fikkie. Ongelooflijk grappig verteld, een tikkie 
spannend en vet avontuurlijk!

HET VERHAAL VAN ANNE

Op 5 mei vieren we ieder 
jaar onze vrijheid. Maar het 
Joodse meisje Anne Frank 
kende tussen 1940 en 1945 
geen vrijheid. In Van klein 
tot groots: Anne Frank lees 
je haar verhaal. Over de 
Tweede Wereldoorlog, de 

geheime verstopplek van haar familie, over haar 
dagboek en hun arrestatie. Dit boekje kun je zelf goed 
lezen. De korte tekstjes zijn gedrukt in een groot 
lettertype en op ieder bladzijde staat een mooie 
zwart-wit tekening. Na het lezen ken jij ook, net als 
miljoenen anderen, het levensverhaal van Anne Frank. 

OP EXPEDITIE!

Akela vindt dat Het geheime 
boek van de ontdekkingsreizi-
ger niet mag ontbreken in 
jouw boekenkast! In dit boek 
lees je alles over (wild)
kamperen: van vuur maken, 
koken tot poepen in het wild! 
En wat dacht je van het maken 
van vlotten, schuilplaatsen en boomhutten? Hoe maak 
je een rugzak van een broek, een takkentandenborstel 
of een dennenfakkel? En wat doe je in geval van nood: 
als je door het ijs zakt, vastzit in drijfzand of bij 
onweer? Het boek bevat een schat aan informatie, 
prachtige tekeningen en heel veel nuttige tips om te 
overleven in de natuur. Durf jij het aan?! 

EVOLUTIONAIRE TIJDREIS

De geschiedenis van de aarde zit 
vol fantastische verhalen. Daar 
kunnen Hathi en Baloe je alles 
over vertellen. Maar ook in De 
walvis begon aan wal staan heel 
wat ongelofelijke evolutieverha-
len. Reis mee terug naar de tijd 
waarin de walvis nog op land 
liep en slangen met hun poten holen groeven. Maak 
deze fantastische tijdreis en kom meer te weten over 
het raadsel van het leven.
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Wat moet je doen als je verdwaald bent? 
Voor Chil is het een eitje om de weg terug 
te vinden. Vliegend over de aarde overziet 
hij altijd waar hij is. Maar zonder vleugels 
is het knap lastig om te zien waar je bent, 
en al helemaal om te weten hoe je op je 
bestemming komt. Als je een kaart hebt is 
dat een fluitje van een cent. Maar dan 
moet je wel weten hoe het werkt… 

Een kaart is een verkleinde tekening van een gebied. Er 
zijn kaarten voor allerlei soorten gebieden. Van hele 
landen, maar ook van steden en dorpen, gebergtes en 
parken, winkelcentra en buslijnen en nog veel meer.

Hoe weet je waar je bent als je verdwaald 
bent? 
Kijk op een kaart van het gebied waar je bent en zoek 
oriëntatiepunten. Hoor je een rivier vlakbij, zie je een 
kerktoren of een bergkam? Die staan vast wel op je kaart. 
Helemaal handig is het als je een straatnaambordje vindt… 
Zoek nu je bestemming op de kaart en stippel een route uit. 

Hoe ver is het nog?
Een kaart is altijd op schaal gemaakt. Dat betekent dat 
alles wat je op de kaart ziet een bepaalde verhouding met 
de werkelijkheid heeft. Als er bijvoorbeeld staat 1: 
100.000 betekent dat dat een centimeter op de kaart in 
werkelijkheid 100.000 centimeter is, dus 1 kilometer. Zo 
kun je makkelijk met gebruik van een liniaal uitrekenen 
hoe ver het nog lopen of fietsen is. 

Wat staat er nog meer op een kaart?
Alle kaarten hebben een titel, namelijk die van het gebied 
waar ze over gaan. Natuurlijk staan er wegen en straten 
op, maar ook bergen en rivieren, luchthavens en 
ziekenhuizen, dierentuinen en theaters, waar de wc is en 
het bos. Daarvoor worden kleuren en symbolen gebruikt. 
In de legenda staat precies waar ze voor staan. 

Er staat ook vaak een noordpijl of windroos op kaarten. 
Die geeft de richting aan. Wel zo handig als je op een 
kruispunt staat! Voor je het weet loop je de verkeerde 
kant op…

En de kaart op je telefoon dan?
Die is hartstikke handig. Maar een papieren kaart is niet 
afhankelijk van satellieten en hoeft niet te worden 
opgeladen. Zeker als je de natuur opzoekt is een papieren 
kaart onmisbaar! 

Tip: bekijk je kaart goed voordat je op pad gaat. Dan 
weet je al een beetje wat je onderweg te wachten staat. 
Onthoud langs welke opvallende punten je komt (een 
monument, een kruising, een heuvel) en vink onderweg af. 
Zo weet je snel genoeg of je nog goed zit!

VOOR JOU 

UITGELEZEN
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WINNEN?
Stuur je mail naar scouty@scouting.nl en wie weet 

win jij een van deze mooie prijzen.

Maak een (schat)kaart 
Vlieg samen met Chil over je clubhuis en breng 
daarna de omgeving in kaart. Extra leuk is het 
om er een schatkaart van te maken. Verstop een 
kistje met lekkers als beloning voor het vinden 

van de schat. Succes!
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Als Baloe op zijn trompet blaast is de hele jungle wakker. Wil jij ook je ouders 
en je zusje waarschuwen dat het ontbijt klaar staat? Zo maak je heel makkelijk 

zelf een trompet!
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ADEM DIEP IN
Het blazen op de trompet is iedere keer weer 
een verrassing voor Baloe. Hij tuit zijn lippen, 
blaast zo hard als hij kan en wacht dan vol 
spanning op het oorverdovende geluid dat er 
aan de andere kant van zijn trompet uitkomt. 
Het geluid van een trompet wordt bepaald door 
de hoeveelheid lucht die je door lippen laat 
ontsnappen. Maar er spelen meer dingen mee. 
Aan een trompet zitten ook een aantal buizen. 
Deze buizen maken de trompet als ware langer 
en zorgen ervoor dat het langer duurt voordat 
jouw adem naar buiten komt. Dit maakt de 
toon lager. Door te spelen met je adem en met 
deze buizen, maak je verschillende geluiden.

Blazen op de trompet

Eten uit pakjes en zakjes, in de ruimte doen ze niet 
anders! Dit is hoe astronautenvoedsel wordt 
gemaakt en aan welke belangrijke eisen het allemaal 
moet voldoen.

Op het moment dat André Kuipers een gewoon zakje 
noedels had opengemaakt in de ruimte, waren alle 
noedels door het ruimtestation gevlogen. Eten in de ruim-
te is een ander verhaal dan eten op aarde. Het grootste 
verschil is het verpakkingsmateriaal en de substantie. Ten 
eerste moet astronautenvoedsel goed verpakt worden. 
Zelfs een klein kruimeltje of een druppeltje sinaasap-
pelsap kan het ruimtestation aantasten. Maar ze kunnen 
ook gevaarlijk zijn voor de astronauten. Omdat ze zweven, 
zouden ze zich kunnen verslikken in zo’n stukje voedsel.

Het eten is dus goed verpakt in aluminiumfolie. Vaak 
wordt het eten voorgekookt, gevriesdroogd of gedehydra-
teerd. Aan boord moet er dan water aan toegevoegd 
worden. Ook zijn er ovens aan boord om het eten op te 
warmen. Het eten moet ook goed vullen en gezond zijn. 
Een astronaut moet minstens 2000 calorieën per dag 
eten. Omdat ze gewichtsloos zijn en hun spieren lange tijd 
niet gebruiken, hebben astronauten veel vitamine D en 
calcium nodig.

En is het nou lekker, astronautenvoedsel? Als je het op 
aarde zou proeven zou het veel te zout of te pittig zijn! 
Omdat je smaak in de ruimte afneemt, wordt er veel 
peper, zout en hot pepper saus in de ruimte gebruikt. Dit 
geldt trouwens ook voor het eten in vliegtuigen!

Het blazen op een trompet is volgens Baloe nog 
niet zo makkelijk. De eerste keer dat hij zijn 
trompet speelde, kwam er alleen maar lucht uit! 
Inmiddels weet hij hoe het moet: hij tuit zijn 
lippen alsof hij de letter M wil uitspreken. Dan 
blaast hij met een zoemend geluid. 

TIJD OM AAN DE SLAG TE GAAN!
Wat heb je nodig?
• stuk stofzuigerslang
• stuk tuinslang
• tape
• 1 ballon
• een paar elastiekjes
• trechter

EN ZO MAAK JE HET:
• Bind een stukje tape om het uiteinde van 

de stofzuigerslang. Knip een stuk van ca.8 
cm van de tuinslang. Bevestig een ballon 
om het uiteinde van de tuinslang. Dit gaat 
het beste met een elastiekje, zodat hij goed 
strak om de tuinslang zit.

• Knip het kontje van de ballon. Trek de 
ballon om het tape van de stofzuigerslang 
en maak stevig vast met een elastiekje.

• Maak een cirkel van de stofzuigerslang en 
bind het in het midden met een stukje tape 
aan elkaar. Bind de trechter met tape aan 
het uiteinde van de stofzuigerslang.

• Blaas op de fluit (de tuinslang) en maak 
Baloe trots!

Hoe wordt
    het gemaakt?
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Slapen

SET
AANBIEDING

Slaapzak Ranger
Blauw of zwart Rugzak Expedition V

€ 84,95

Slaapmat Trek Lite

Slaapzak + Slaapmat van € 99,90 voor:  

Slaapzak + Slaapmat + Rugzak van € 184,85 voor: 

€ 92,50

€ 169,95

+ +
€ 54,95

€ 44,95

Ledenprijs!

Ledenprijs!

Ledenprijs!

€ 54,95

++++

Ledenprijs!

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

Wist je dat?
Cola of andere frisdrank niet mee de ruimte in mogen? 

Het koolzuur wordt in gewichtloze toestand niet 
gescheiden van de drank. Het blijft dus maar schuimen!
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FLITZ
HARDERWIJK, ZONDAG 21 APRIL 2019, 13.58 UUR

Chunfei Sijbolts (12) van Scoutinggroep De Havik uit Groningen is dol op 
pionieren. Om er nog meer over te leren, meldt hij zich aan voor het 

Piokamp van HIT Harderwijk. Drie dagen lang bouwt Chunfei samen met 
andere pioniers in spé allerlei kleine en grote objecten, leert hij de 

kneepjes van het pionieren en oefent hij met het leggen van verschillende 
knopen. ‘Dit is echt een tof kamp! Ik weet nu precies hoe ik een object 

voorbereid en welke materialen ik daarvoor nodig heb. Ook ben ik beter 
geworden in knopen leggen. We hebben er heel wat geoefend. Dat kwam 
goed van pas bij het bouwen van het abseilobject. Dat moest goed stevig 
zijn, want na het bouwen klommen we erin omhoog en abseilden we naar 

beneden. Super vet!!’
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22 Sterrenhemel quiz 
24 Hoe maak ik zelf...     

26 Splitsvlechten
29 Scouting op  

je scherm
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Ze staan allebei te stralen aan de hemel, maar toch zijn ze niet hetzelfde. Weet jij 
het verschil tussen sterren en planeten? Doe de quiz en word een ster in sterren!

1.   Welke planeet zien we  
het helderst in de nacht?
A. Venus
B. Neptunus
C. Mars

5. Zie je elke avond dezelfde sterren aan de hemel?
A. Ja, er bestaan al eeuwenlang dezelfde sterren
B. Nee, er komen sterren bij en gaan sterren dood

4. Op welke afstand staat de 
meest dichtbije ster? 
A. 20 biljoen kilometer
B. 40 biljoen kilometer
C. 60 biljoen kilometer

2. Welke planeet kun je niet zien 
met het blote oog?
A. De planeet Mercurius
B. De planeet Neptunus
C. De planeet Jupiter

3. Hoe zie je het verschil tussen 
een ster en een planeet?
A. Planeten zijn helderder en fonkelen minder
B. Planeten zijn minder helder en fonkelen meer
C. Je kunt het verschil met het blote oog niet zien

ROMANTISCH FONKELEN
Als je op een zomeravond met je vriendje of vriendinnetje in het gras 
naar de sterrenhemel ligt te staren, zie je de sterren regelmatig 
fonkelen. Dit komt doordat luchtstromingen in onze dampkring het 
licht tijdelijk onderbreken. Een deel van het licht schijnt op ons, een 
ander deel wordt afgebogen. Daardoor lijkt het alsof een ster tijdelijk 
stopt met schijnen, maar hij schijnt dus de hele tijd. Het gefonkel 
maakt het sterrenkijken misschien wel extra romantisch!

De antwoorden:
1A, 2A, 3A, 4B, 5B

Sterrenhemel
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Op kamp

Scoutsmes

Toilettas 

Original trui navy
Verkrijgbaar in de maten 

140 t/m 3XL. Ook verkrijgbaar
in andere kleuren!

€ 19,95

Zakboekje
scouts

€ 13,50

€ 24,95

€ 4,95

€ 29,95

Duffl  e
50 liter inhoud
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Opgeruimd staat netjes. En dat niet alleen: met deze 

tips houd je voortaan overal overzicht én kun je – in 

je perfect ingepakte tas - extra veel spullen 

meenemen op zomerkamp. Win-win! 

hoe maak ik het zelF...

Ruimte besparen  
doe je zo

Shampoofles wordt 
hip oplaadbakje
Is jouw oplaadsnoertje altijd weg 
als je ‘m zoekt? En ligt je mobiel 
– eenmaal gevonden en aan de 
oplader - altijd in de weg? Met dit 
handige, personalised bakje niet 
meer. (Ook handig om mee te 
nemen.)  

Nodig: platte shampoo- of bodylotionfles  
• schuurpapier • stuk beprinte stof • lijm 
(bijvoorbeeld crea podge of mod pogde, te 
koop in doe-het-zelfwinkels of online) • goede 
schaar • stanleymes 

Knip de bovenkant van de fles en was ‘m goed 
uit. Houd je mobiel tegen de fles en teken met 
pen af hoe hoog het bakje moet worden. Teken 
aan de achterkant een houdervorm (met een 
gat groot genoeg voor het stopcontact). Knip 
uit (of gebruik een stanleymes). Schuur met het 
schuurpapier eventuele scherpe randjes bij, 
schuur duidelijke verpakkingsletters eraf en 
schuur de buitenkant licht op. Zo houdt de stof 
beter. Kwast het bakje in met 
de crea podge-lijm en beplak 
het met een ruim stuk stof. 
Knip de stof waar nodig bij. 
Beplak zo ook de onderkant. 
Laat goed drogen. Snijd dan 
met het stanleymes pas het 
stekkergat uit de stof. Klaar is 
je telefoonhouder. 

Pennendoos+ 
Nodig: een klein formaat (schoenen)doos  • veel 
wc-rolletjes  • inpakpapier • schaar • plakband

Altijd overal aparte stiften, potloden, pennen en 
markers liggen? En tussendoor ook nog allemaal 
oplaadsnoertjes? Dan is dit jóuw ruimtespaar-
project. Beplak de doos met je favoriete inpak- 
papier. Klem hierin zoveel wc-rolletjes, dat ze 
geen beweegrui-
me meer 
hebben. Plak ze 
eventueel voor 
de stevigheid 
vast met wat 
lijm. Vullen 
maar… 

Bureau-organizer 
Nodig: 4 crueslidozen • cadeaupapier • lijm 
• schaar • plakband  

Leg de dozen plat en plak ze met lijm netjes 
op elkaar. Wikkel voor extra stevigheid nog 
enkele banen plakband rondom de dozen. 
Beplak de dozen daarna netjes met inpakpa-
pier. Vergeet niet ook de ‘ingang’ van de dozen 
mee te nemen.

Dat loopt op rolletjes  
Nodig: wijnkistje • lange tapasprikkers • boor 
• stift

Opbergsysteem voor al je 
washi tape, inpaklint  
en meer. En té simpel 
bovendien. Bereken 
hoeveel ruimte je tussen 
de ‘etages’ nodig hebt  
om de rolletjes zo 
meteen goed te  
kunnen afrollen. Boor dan 
voorzichtig gaatjes in de 
wijnkist. Schrijf eventueel 
een leuke tekst op de 
tapasprikkers en pin je 
losse rolletjes linten en 
tape eraan. Rollen maar! 

Hangen = handig
Voor haarbandjes, sjaaltjes, riempjes of wat je 
allemaal maar hangend wilt en kunt opbergen. 

Nodig: 1 of 2 stukken (pallet)hout (gelijkmatig van 
oppervlak) • houten knijpers •  witte verf 
• glitter • houtlijm 

Zaag de plankjes eventueel op maat. Verf de 
knijpers wit, bestrooi ze met de glitters en laat 
drogen. Lijm ze daarna met houtlijm op de plank. 
Nu alleen thuis nog even aan je muur of deur 
(laten) ophangen.  

Handige backpa(c)k-tips 
• Niet vouwen, maar rollen - Door kleding en 
handdoeken op te rollen bespaar je ruimte 
in je rugzak of dufflebag. Mooi meegeno-
men: alles kreukt in een rolletje ook minder 
snel. 
• Wieltjes aan je tas? - Stop de zwaarste 
spullen er aan de kant van de wieltjes in. Zo 
valt ie niet zo snel om. Heb je een rugzak? 
Stop dan de zwaarste voorwerpen zo dicht 
mogelijk bij het midden 
van je rug. Dat loopt 
het fijnst.
• Koop een 
pillenbakje 
– Stop 
sieraden die je 
mee wilt nemen 
niet bij elkaar in een doosje, 
maar allemaal in een eigen vakje in een 
pillendoosje (huishoudzaak). Zo raken ze niet 
door elkaar (lees: in de knoop).
• Dikke sokken mee? – Stop er eventueel 
breekbare spullen in. Verstop je ze ook nog 
in een paar extra schoenen, dan bespaar je 
helemaal veel ruimte. Geen breekbare 
spullen? Stop je ondergoed in je schoenen. 
• Klein is fijn – Ga op zoek naar kleine 
verpakkingen, (hervulbare) flesjes en tubes. 
Scheelt ruimte én gewicht in je tas. 
• Benut riempjes en gespen – Hartstikke 
handig, losse riempjes en gespjes aan je 
rugzak of tas. Stop zo veel mogelijk (zware 
spullen) gewoon ín je tas, maar ruimtevreters 
als een lichtgewicht matje of slaapzak 
nemen, hangend aan je rugzak of tas, geen 
extra ruimte in. 
• Oké, geen ruimtebespaarder, maar wel han-
dig - Stop je toilettas in een plastic zak voor 
het geval er iets 
gaat lekken.
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Ken je de uitdrukking: “De kameel is het schip 
van de woestijn”? Het dier kan in barre 
woestijngebieden leven en wordt daar ge-
bruikt als lastdier. Om vracht mee te nemen 
worden ‘singels’ aangebracht. Dat zijn gevloch-
ten banden waaraan de vracht wordt gehangen 
en vastgemaakt. De techniek om deze banden 
te maken wordt in het Nederlands splitsvlech-
ten genoemd, maar is internationaal beter 
bekend als ply-split-braiding. Google eens met 
‘ply-split’ op afbeeldingen om te zien wat er 
allemaal mogelijk is. Maar begin zelf maar heel 
simpel met het maken van een handvat of een 
sleutelhanger. In de voorbeelden op de foto’s 
is als materiaal gevlochten touw en veter 
gebruikt in twee of meer kleuren. Voor het 
maken van het gereedschap, een doorhaler, is 
een paperclip al voldoende. Bij normaal weven 
gaat een inslagdraad over en onder de sche-
ringdraden. Bij splitsvlechten gaat de inslag 

Meer informatie over 
dit onderwerp op:

SPLITSVLECHTEN
Tijdens een totale maansverduistering kleurt de 
maan soms spookachtig rood. Dat gebeurt 
wanneer de aarde precies tussen de zon en de 
maan in staat: de maan staat letterlijk in de 
schaduw van de aarde. De maan kan nu het 
zonlicht niet direct naar de aarde weerkaatsen. 
Maar waarom dan rood en niet zwart, zul je 
denken? Dat is, omdat het zonlicht dat nog lángs 
de aarde schijnt, door de dampkring als rood licht 
naar de aarde wordt afgebogen. Dat rode licht is 
dus geen direct zonlicht, maar de zogenaamde 
langste golflengte van licht, die wij met onze ogen 
kunnen waarnemen als een rode kleur. Een 
maansverduistering duurt overigens langer dan 
een zonsverduistering, die slechts enkele minuten 
duurt. Voor een maansverduistering kun je goed 
gaan zitten, want hij duurt vaak wel een paar uur 
en je hoeft er ook geen eclipsbril voor te dragen.

Het einde der tijden?
Die geheimzinnige, rode gloed van een bloedmaan 
stond vroeger nogal eens centraal in legendes en 
mythes. Bloedmanen worden door sommigen 
gekoppeld aan onheil en ook zou het een teken 

zijn van het einde der tijden. De maansverduiste-
ring werd gezien als een verstoring van de orde 
van de natuur. Meestal dacht men dat ze het werk 
was van donkere krachten.
Kortom: een bloedmaan voorspelde niet veel 
goeds. In India werden voedsel en water bedekt en 
rituelen uitgevoerd om de mensen tegen tegenslag 
te beschermen. Zwangere vrouwen mochten 
tijdens een bloedmaan niets doen, om hun 
ongeboren kind te beschermen. De Inca’s interpre-
teerden het fenomeen als een jaguar die de maan 
aanviel en verslond. Ze geloofden dat het volgende 
slachtoffer de aarde zou zijn. Om het gevaar af te 
wenden, schreeuwden ze richting de bloedmaan, 
fokten hun honden op en dreigden met speren.  
En op meer plekken ter wereld was het de gewoon-
te om te schreeuwen en te gillen tijdens een 
maansverduistering. Zo jaagde men de demonen 
weg die hun schaduw op de maan wierpen.

Even wachten…
En het hielp, kun je zeggen, want de maans- 
verduistering – zo weten we nu – is niet eeuwig- 
durend, maar duurt dus hooguit enkele uren. En 
langzaam maar zeker is de bloedmaan ook geen 
bedreiging meer, maar gewoon goed te verklaren. 
Weermannen of -vrouwen kunnen een bloedmaan 
overigens prima voorspellen. De laatste was nog 
niet zo lang geleden: op 21 januari van dit jaar.  
Wil je er weer eens een zien? Dan moet je nog 
even geduld hebben. Op de volgende bloedmaan 
moeten we wachten tot 2025.

We checken dagelijks de actualiteiten via 
nieuwsapps of het journaal. Maar wat als iets 
heel bijzonders regelmatig weer terugkomt? 
Is het dan nog nieuws? Denk daar tijdens een 
opkomst eens over na. In elk Scouting  
magazine leggen we een zeldzaam natuur- 
 verschijnsel uit. Deze keer: een bloedmaan. 
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dwars door elke scheringdraad en de sche-
ringdraden worden ook voor de inslag 
gebruikt. Ingewikkeld? Nee hoor, kijk maar 
op knoopenzo.nl voor de uitleg. 
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Hielke is onze altijd zeer enthousiaste (soms 
wat drukke) vlogger die presentatieskills in zijn 
bloed heeft. Met zijn charmes maakt hij van 
elke vlog een feestje! Van op bezoek bij de  
boswachter tot bij RTL Boulevard, hij doet het 
allemaal. Evi is een van de vrouwelijke vloggers. 
Een lieve meid die de leukste interviews 
afneemt. Evi is zeer actief op veel niveau’s en 
zul je zeker een keer tegen het lijf lopen op een 
groot Scoutingevent. 

En Roar! Onze spontane vlogger, een tikkeltje 
gek. Hij geeft jou altijd de beste tips voor een 
hike of het koken van een heerlijke Scouting-
maaltijd. Met de vlogs van Roar kom je altijd 
op leuke programmaideeën! 

Misschien heb je ons ooit gespot op een Scoutingevent, kijk je wel eens 
een vlog, of komen we je gewoon bekend voor. Wij zijn de ScoutVloggers, 
en maken elke week een vlog voor jullie! 

SCOUTING OP JE SCHERM

En last but not least: Pien, de gekke Limburger 
van het stel, is al wat langer aan het vloggen. 
Ook zij zit vol met tips om je programma 
creatief aan te pakken. En is daarnaast niet bang 
haar girlpower te laten zien! Wij hopen samen 
met onze vlogs te laten zien hoe vet Scouting 
is, en hoe trots we op onze hobby mogen zijn! 
Check gauw youtube.com/scouttvnl en 
abonneer je op ons kanaal!
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TAKE 
YOUR 
TIME

STALEN 
DUURZAME 
VETERHAKEN

SUPPORT SYSTEM
PERFECTE
CONTROLE

CAMBRELLE
VOERING 

ADEMEND
1

2

3 GEVET
LEDER4

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

hogere schacht, een goed profiel en extra ondersteuning. 

Deze hiking zool is klassiek in zijn ontwerp en heeft 

een gemiddelde hardheid. Ontworpen voor langdurig 

comfort en biedt stabiliteit en grip op zowel verharde 

als onverharde wegen.

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

Nog geen idee? Daar helpen we je graag mee! 
Via onderstaand schema vind jij welk groots kamp 
in de zomer van 2020 het beste bij jou past!

De Nationale Jamboree is een kamp van negen 
dagen in de zomervakantie van 2020. Het wordt 
elke vier jaar georganiseerd en is op 
Scoutinglandgoed Zeewolde. Welpen, scouts en 
explorers kunnen meedoen. Groepen uit het 
hele land en het buitenland doen mee aan dit 
gave evenement.

Kijk voor meer informatie op
www.nationalejamboree.nl

Bij welke 
speltak zit je?

WELPEN

SCOUTS OF
EXPLORERS

JA

NEE

Ben je geboren tussen 
26 juli 2002 en 

31 december 2006?

SPELTAK

START

De Europese Jamboree is een uniek 
scoutingavontuur in de zomer van 2020 en vindt 

plaats in Polen! Scouts uit heel Europa zullen 
zich verzamelen op een eiland in Gdansk. 

Samen met je troep ga je dit avontuur aan en 
leer je elkaar kennen in verschillende 

voorbereidingsweekenden. Ga jij mee?

Kijk voor meer informatie op 
ej.scouting.nl

Wil je op kamp 
in de zomer 
van 2020?

Wil je met alleen 
Nederlandse 

scouts op kamp?

Sorry, daar 
kunnen we je 

niet mee 
helpen!

Meld je 
aan als 

medewerker!

NEE

JA

EERDER

JA

JA Wil jij met je spel-
tak op kamp of 

individueel?

Ben je eerder dan 
26 juli 2002 of later 

dan 31 december 2006 
geboren?

LATER

NEE

INDIVIDUEEL
SPELTAK
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DWINGELOO, ZONDAG 20 APRIL 2019, 22.38 UUR
Esther (14) van Scouting Manitoba uit Leusden is verzot op hiken. 
Niet zo verwonderlijk dus dat ze meedeed aan de Happy Hike HIT 
van Scouting Schultegroep Diever in Dwingeloo. Samen met haar 

Scoutingmaatje Roos-Anne ging ze de uitdaging aan. ‘Roos-Anne en 
ik zitten hier bij het kampvuur. Op onze telefoon bekijken we een 
super grappig filmpje waarin de route voor de volgende dag wordt 
onthuld. We hebben tijdens de HIT zo veel gelachen, de leiding was 
fantastisch en de opdrachten waren grappig en origineel. Dit vond 

ik een van de leukste HIT’s tot nu toe, echt een aanrader!’

35 De leukste apps, vlogs
36 Een spotgoedkope expeditie 

38 Brainstormen voor beginners 
40 Handigheidjes for life
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Beste Vrienden Quiz
Volg je de Beste Vrienden Quiz op 
NPO 3 en wil jij je vrienden ook 
uitdagen? Daarvoor hoef je niet 

naar de studio. Het programma heeft nu een 
gelijknamige app waarin je het in een quiz of 
een memory-game kan opnemen tegen je 
vrienden. Ben niet alleen maar druk met 
winnen, maar let ook op de spinnen in het web; 
kruip eruit voordat je je games kwijtraakt!
Beste Vrienden Quiz | Gratis | Android en iPhone

Geocoaching
De natuur in met een doel, dat is 
geocoaching. In deze app vind je 
de miljoenen slimme containers, 

de geocaches, die over de hele wereld liggen 
verborgen. Navigeer naar de schatten met 
behulp van een kaart, kompas en routebeschrij-
ving. Vind informatie over geocoaching-evene-
menten en stuur andere schatzoekers tips of 
uitnodigingen om samen te zoeken.
Geocoaching | Gratis | Android en iPhone

VLOG op YouTube:  
Dit gebeurt er als
Altijd al willen weten wat er gebeurt als  
je een week op junkfood leeft? Of welke 
reacties je krijgt als je de hele week in 
dezelfde outfit loopt? Marije zoekt het 
voor je uit! Ze onderwerpt zich aan de 
meest rare challenges en legt het eerlijke 
verhaal vast in haar video’s. Vol goede 
moed begint ze aan iedere uitdaging,  
maar of ze het ook daadwerkelijk vol- 
houdt allemaal?

VLOG op YouTube: 
Outdoor Adventure 
Sleep jezelf uit bed en ga op avontuur!  
Dat is de boodschap die de makers van 
Outdoor Adventure willen uitdragen. 
Doorbreek je patronen en ga op zoek naar 
het onbekende. Op dit kanaal volg je de 
makers op hun eigen avonturen; van 
backpacken tot kamperen en hiken en 
filmpjes over de vetste outdoor-spullen en 
tips voor als je een beginnend avonturier 
bent.nowhere.

PlantFinder
Zoals je apps hebt om vogels te 
spotten, is er ook een app om 
planten te herkennen. Deze app 

heeft foto’s en informatie van de meest 
exotische planten ter wereld en kan 90 procent 
van de tijd jouw plant identificeren. Maak een 
foto, upload hem in de app en leer niet alleen 
de naam maar ook leuke (groei)weetjes. Zo 
heb je wat te vertellen tijdens je boswandeling!
PlantFinder | Gratis | Android

    

 

DE LEUKSTE
 

APPS DE LEUKSTE
 

BLOGS/VLOG
S
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De zon in met ScoutShop!

Zomerjurkje
Scouting Original

Verkrijgbaar in de maten
XS t/m 5XL

Scoutfun T-shirts
Kookstaf (M-3XL)

Firestarter (152-5XL)
Verdwaald (S-3XL)

€ 12,50
€ 3,50

25+ € 2,50

NIEUW!

Kwantum

korting!

€ 22,50

€ 4,95

World Scout zonnebril
Met i.Scout logo, inclusief opbergzakje

Tote Bag
‘Dit is geen backpack’
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Wat wij hier in Nederland als paalkampeer-
plaatsen kennen, begint in België zich steeds 
verder uit te breiden en worden daar bivakzo-
nes genoemd. Die zijn allemaal gratis! 
Zie www.bivakzone.be. 

Sinds vorig jaar zijn er in de Ardennen een 
dusdanig aantal bivakzones bij gekomen, dat je 
daar prima een expeditie langs kunt lopen. Er 
zijn maar twee dingen waar je rekening mee 
moet houden: je mag er maar één nacht 
kamperen en er is meestal wel water van een 
beekje voorhanden, maar geen drinkwater. Je 
zal dus een 1½ liter petfles mee moeten nemen 
om vooraf bij een huis water te vragen. Ook 
winkels onderweg zijn zeer schaars. Voor het 
grootste gedeelte kun je geen gebruik maken 
van gemarkeerde routes, dus zal je je eigen 
route moeten gaan bepalen aan de hand van 
stafkaarten. Je hebt daarbij nodig de kaarten 

55, 59, 60 en 64, schaal 1:50.000. Die kosten  
€ 7,50 per kaart en kun je bestellen bij www.ngi.be. 

Zaterdag: 11 km 
Gemakshalve wordt er van uitgegaan, dat je 
per trein of per eigen vervoer naar het dichtst-
bijzijnde Belgische spoorwegstation gaat. 
Vanaf Knokke, Essen, Turnhout, Hamont of 
Visé kun je met een GoPass naar elk willekeur-
ig station in België rijden. Zo’n GoPass1 kost  
€ 6,60 per persoon, of € 53,- voor 10 personen. 
Zie www.nmbs.be. Het vertrekpunt van de 
expeditie is het station Gedinne en gemiddeld 
genomen heb je 4 uur nodig om daar per trein 
te komen. Vandaar ga je via een zelfgekozen 
route naar je eerste bivakplaats ‘Bois de Bané’, 
iets ten oosten van het 
dorpje Ochamps en te 
bereiken via Rue de 
Terme en chemin 
Rontay (Lambert-coör-
dinaat  717335, 568649).

Zondag: 16 km
Ook nu weer zoek je je eigen route en dat doe 
je het beste via de dorpjes Anloy en Maissin 
(supermarkt) naar het gehuchtje Lesse, waar je 

aan het riviertje de Lomme midden in dat 
gehucht de volgende bivakzone vindt (coörd. 
706348, 575947). Je kunt vanaf Bois de Bané 
ook de route van het groene rechthoekje gaan 
volgen, maar dan ben je wel 30 km onderweg. 

Maandag: 17 km
Het eerste stuk deze dag wordt je nu gemakke-
lijk gemaakt, want je hoeft alleen maar de 
wit-rode merktekens van de GR14 oostwaarts 
te volgen. Eerst door Transinne met haar 
‘lavoir’ (wasplaats) en daarna onder de snelweg 
E411 door. Aangekomen bij het Bois de 
Fourneau moet je opletten. Hier ga je van de 
route af, oostwaarts het dal uit naar boven naar 
coörd. 713151, 580705. Hier staat een schuil-
hut en dat is bivakzone Bois du Biolin.

Dinsdag: 26 km
Zuidwaarts ga je nu eerst naar het dorpje 
Smuid en daarna naar de wat grotere plaats 
Saint-Hubert (supermarkt) met haar fraaie 
basiliekkerk. Hierna ga je noordoostwaarts, 
steek je de weidse heidevelden van de Fagne de 
la Hutte over en volg je het riviertje Ruisseau 
de Baseille tot aan de plaats, aangeduid met 
‘Golet’ op coörd. 729348, 584603. Hier is 
bivakzone Aire de bivouac du Golet. 

Woensdag: 15 km
Die Ruisseau de Baseille volg je nu verder 
stroomafwaarts, totdat deze in de Ourthe 
uitkomt. Ook deze Ourthe blijf je nu volgen en 

EEN SPOTGOEDKOPE EXPEDITIE  
IN DE ARDENNEN

Nog even en dan staan de zomerkampen weer voor 
de deur. Alles geregeld toch? Maar wat als je nog 
niet weet waar naar toe te gaan en wat te doen? Dan 
wordt je nu een wel heel aantrekkelijke tip cadeau 
gedaan: een spotgoedkope wandelexpeditie in de 
Belgische Ardennen! 

DE KOSTEN:

Vervoer naar Belgisch station D  PM

Vervoer trein in België 2x5,30 D 11,-

Bivakzone D 0,-

Foerage 8 x € 5- D  40,-

Verzekering: 8 x € 0,70 D  5,60

Onvoorzien, etc: 10% D  6,-
Totaal: C 62,60

ga je langs Ortheuville (bakker), Berguème en 
Wyompont. Daar ga je het dal uit en zoek je je 
weg naar het dorpje Gives, waar aan een klein 
doodlopend weggetje bivakzone Bivouac de 
Gives ligt (coörd. 740961, 584907). 

Donderdag: 17 km
Via Béthomont of Bertogne (supermarkt) ga je 
nu naar het dorpje Engreux. Daar loopt de 
GR57 langs en die wit-rode route volg je 
oostwaarts tot aan de wat grotere plaats 
Houffalize (supermarkt). Daar volg je via de 
route Escapardenne (wit golfje op een blauwe 
rechthoek) de Ourthe nog even en als deze het 
dal uit klimt kom je vanzelf bij Bivouac des 
Blancs Bois, de volgende bivakzoneplaats 
(coörd. 753029, 591812). 
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Vrijdag: 14 km
Ga nu even terug naar Houffalize en zoek daar 
nu de wit-rode markeringen van de GR15. 
Volg deze noordwaarts en zo kom je vanzelf bij 
de laatste bivakplaats Bivouac des Tailles, vlak 
voor het dorpje met dezelfde naam (coörd. 
747916, 601177).

Zaterdag: 19 km 
Ook nu zal je weer je eigen route moeten 
zoeken naar de noordoostelijk gelegen plaats 
Vielsalm. Hier is een treinstation gelegen, waar 
om de twee uur een trein richting Luik gaat, 
waarna je verder kunt gaan naar de Nederland-
se grens en verder. Zo is je expeditie voorbij en 
zal je vast genoten hebben van een fraai stukje 
Ardennen!
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Het seizoen is (bijna) voorbij. Tijd voor een lange, 
heerlijke zomer en daarna ligt er weer een lege 
jaarplanning voor je exploreronderdeel klaar. Hoe 
zorg je voor nieuwe ideeën en voorkom je dat je 
dezelfde programma’s gaat doen als voorgaande 
jaren? Dat doe je bijvoorbeeld door een opkomst te 
brainstormen aan het begin van het seizoen. Wij 
geven je tips hoe je dit aanpakt. 

Tsja, zo’n brainstorm is in het begin soms best wel 
ongemakkelijk. Niet iedereen durft gelijk enthousiast 
op te springen en ideeën te roepen. Daarom hebben 
we nog een paar ideeën voor je om de ongemakkelij-
ke stilte te doorbreken en lekker op gang te komen:

Idee 1: Roept u maar!
Begin de brainstorm eens met een rondje ‘deel je 
slechtste idee ooit’. Ook de begeleiding doet mee. 
Hoe meer en hoe slechter de ideeën, hoe beter! Zo 
kun je even lekker ongegeneerd lachen om en met 
elkaar. De slechte ideeën hoeven natuurlijk niet op de 
planning, maar dit helpt wel om te ontspannen en je 
creativiteit aan te wakkeren.

Idee 2: De woordenwolk
Iemand kiest een zelfstandig naamwoord en de 
volgende persoon roept het eerste zelfstandig 
naamwoord dat bij hem of haar opkomt naar 
aanleiding van dat woord. (bijvoorbeeld kampvuur of 
pionierpaal) Doe dit een paar rondjes, dan komen de 
woorden steeds spontaner op en ben je goed 
opgewarmd voor je brainstorm. 
Het werkt het beste als je dit doet zonder verder te 
praten. Vervolgens kun je de woorden met elkaar gaan 
combineren, wat nog best een uitdaging is. Want hoe 
maak je een programma met de woorden ‘water’ en 
‘kampvuur’? 
Door zelfstandige naamwoorden te gebruiken kun je 
eindeloos combineren en zit je niet vast aan een 
bepaalde activiteit.

Idee 3: Begin in stilte
Ja, het is natuurlijk wel een uitdaging om een grote 
groep explorers stil te krijgen. Als het echter gelukt is, 
laat dan iedereen op post-it’s zijn of haar ideeën 
opschrijven. Zorg ervoor dat het muisstil blijft. Plak 
alle briefjes op een muur of whiteboard. Er mag ook 
bijgedragen worden aan ideeën die al op de muur 
hangen door ze aan te vullen. Doordat je niet elkaars 
ideeën kunt afkraken of kritiek kunt leveren, durven 
ook de meest verlegen explorers hun ideeën te geven. 

Als iedereen enthousiast is en de creativiteit 
is aangewakkerd ben je er klaar voor;  

brainstormen maar!

Tip 1: Bereid je brainstorm voor
We horen je denken: ‘Maar dat is toch juist niet de 
bedoeling van een brainstorm?’. Natuurlijk ga je niet 
alvast 20 programma’s opschrijven die je wil doen. 
Maar denk eens terug aan je afgelopen Scoutingjaren. 
Waar heb je goede herinneringen aan? Wat zou je best 
nog een keer willen doen? Wat juist niet? Neem foto’s 
of voorbeelden mee, wie weet kun je er ook andere 
explorers nog mee inspireren!

Tip 2: Luister naar iedereen 
Fantastisch natuurlijk als jullie allemaal hetzelfde 
denken over het lopen van een hike van 30 kilometer 
met bepakking. Maar het wordt pas interessant als jij 
er voor uitkomt dat je een hekel hebt aan hiken. Want 
hoe moet je dat oplossen? Wat moet een hike voor 
jou hebben om te zorgen dat je toch je wandelschoe-
nen aantrekt? Of is er misschien een veel interessante-
re manier om je te verplaatsen, zonder dat je die 
wandelschoenen nodig hebt? 

Tip 3: Verander van omgeving
Het kan natuurlijk zijn dat er voor jullie geen meer 

inspirerende omgeving is dan jullie eigen explorer-
honk. Maar een keer brainstormen op een andere plek, 
kan zorgen voor andere inspiratie.  
Bijvoorbeeld tijdens een picknick in het bos, een 
nazomeravond op het strand of bij de lokale zwemplas 
of zwembad, op een terrasje, tijdens een borrel met 
iedereen zijn favoriete snacks in de 
kampvuurkuil, alles kan! 

Brainstormen 
voor beginners

Tip 4: Vraag iemand anders om de brainstorm te leiden
Het is wel zo fijn als jullie allemaal mee kunnen doen 
met de brainstorm zonder dat één iemand bezig is om 
alles op te schrijven, post-it’s te verzamelen of de 
planning in te vullen. Vraag bijvoorbeeld de begelei-
ding om mee te schrijven. Wil je begeleiding juist ook 
graag meedoen met de brainstorm? Vraag dan bij- 
voorbeeld je favoriete welpenleiding of een andere 
vrijwilliger van je Scoutinggroep of ze willen meehelpen. 
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Welke sterrenbeelden zijn er? Hoe herken je de belangrijk-
ste en hoe kunnen zij je helpen je te oriënteren? Vind je 
weg in de magische schoonheid van de sterrenhemel en 
draag dit tijdens een excursie naar een Sterrenwacht over 
aan je jongere medescouts. 

Stap 1
Allereerst: organiseer tijdens een nachtelijke opkomst een 
wandeltocht met behulp van de sterren en een maankom-
pas. Zorg dat je voorafgaand de basisbeginselen uitlegt 
over de vier windstreken en het zoeken naar de Poolster. Is 
je kennis wat weggezakt, lees je dan weer in (denk: 
Poolster, Kleine Beer, Grote Beer, Cassiopeia, patronen 
herkennen en aan de hand daarvan andere constellaties 
vinden, etc). Doe research naar de iets ingewikkeldere 
sterrenbeelden (denk aan: wintersterrenbeeld Orion) en 
maak een interessante presentatie van een halfuur. 

Bedenk van tevoren goed hoe je een boeiende wandel-
tocht uitzet. Wat heb je nodig? Beantwoord voor jezelf 
vragen als: waarvandaan, waarheen, afstand, hoe lang 
mogen ze erover doen, ga je in groepjes, wordt het een 
wedstrijd of een gezamenlijke tocht, hoe geef je de route 
aan: met tips op elke kruising of splitsing over de 
windrichting, enzovoort. 
Houd rekening met een aantal dingen. Waar ga je naartoe? 
➞ Een zo donker mogelijke plek, waar grote delen van de 
sterrenhemel zichtbaar zijn, tijdens een heldere, liefst 
maanloze nacht. Wees op tijd ➞ Je ogen hebben zo’n 40 
minuten nodig om zich aan het duister aan te passen. Wat 
neem je mee en trek je aan? 

HANDIGHEIDJES 
FOR LIFE

Niet alleen in de natuur, ook letterlijk buiten de 
dampkring is er nogal wat ruimte. Sterren, zon, 
maan; ze zíjn er gewoon, maar je kunt ze ook goed 
gebruiken. Om – zonder apps en andere technolo-
gische snufjes - je weg te bepalen bijvoorbeeld. 
Maak er een leuk project van voor je insigne 
Buitenleven. 

Stap 2
Dan: volgt stap twee van het project: organiseer een 
activiteit bij de Sterrenwacht. Dit vereist (nog) meer 
communicatieve skills. Zoek hiervoor op internet naar de 
dichtstbijzijnde sterrenwacht, informeer naar de 
mogelijkheden van een bezoek met een groep en wellicht 
een interessante presentatie. Zijn er kosten aan verbon-
den (zo ja: hoe los je dat op?) Denk na over hoe je er komt 
(een carpoolverzoek aan ouders, een bus regelen (let op: 
ook dit kost geld). En: geef je de scouts voor deze 
excursie nog een opdracht mee (bijvoorbeeld: hoe herken 
je de Melkweg? Ken je na vanavond het verschil tussen 
sterren en planeten, etcetera)? Goede tip: maak een 
draaiboek (met een tijdlijn en antwoord op de vragen 
wie, wat, waar en wanneer en vooral: hoe). Succes! 

Heb jij leuke ideeën of suggesties voor deze 
rubriek (Handigheidjes for life)? Mail ze naar 

ixixel@scouting.nl. 

Leer scouts 

navigeren met  

de sterren  

Maar wanneer doe je dat? Houd de weersvoor-
spellingen in de gaten en geef vooral niet op. Ga 
avond na avond naar buiten of maak een planning, 
zodat jullie dit om toerbeurt doen. Heldere avond? 
Trommel iedereen op. Tip voor een goede app: 
Night Sky, waarmee je gemakkelijk sterren, planeten, 
sterrenbeelden en satellieten identificeert. 

Ook leuk: scoor een camera met een lange 
sluitertijd (durf te vragen). Zo kun je zogeheten 
‘sterrensporen’ fotograferen en zien hoe alle sterren 
rond de Poolster draaien.
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Vango tenten

NIEUW!

Kwantum

korting!

Skye 400
Voor 3-4 personen

€ 84,95
3-4 st. € 80,70

5+ € 76,45

€ 179,95
3-4 st. € 170,95

5+ € 161,95

Ascott 500
Voor 4-5 personen

Soul 300
Voor 2-3 personen

€ 249,95
Ledenprijs!

NIEUW!
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18 tot 21 jaar

TIJDROVER
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AMSTERDAM, ZATERDAG 4 MEI 2019, 19.58 UUR
‘Deze kans krijg ik misschien maar een keer in mijn leven’, glundert  
Kris (17) van Scouting John F. Kennedy uit Lelystad. Samen met een 

aantal andere Scouts mocht hij tijdens de Nationale Dodenherdenking 
een krans leggen op de Dam in Amsterdam. ‘Samen met een zeekadet 

mocht ik de krans van de koning dragen. Deze hebben wij helaas niet aan 
hem mogen overhandigen. Desondanks heeft het hele gebeuren heel veel 

indruk op me gemaakt. Ik mocht naast de krans staan en zag zo dat 
iedereen op de Dam naar ons keek. Al die mensen, dat was een  

mooi gezicht!’
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DE LEUKSTE ERVARING VAN JE LEVEN! Vriesdrogen  

Gedroogd voedsel kennen we al, denk bijvoor-
beeld aan die lekkere zongedroogde tomaten, 
boordevol smaak. Met vriesdrogen gaan we nog 
een stap verder. Hiermee verandert ook de 
textuur van het eten, terwijl de voedingswaar-
den én de smaak intact blijven.  
Het is een droogtechniek 2.0, waarbij extreem 
veel vocht aan het product wordt onttrokken. 
Dit zorgt ervoor dat hetzelfde voedsel minder 
weegt en minder ruimte inneemt. 

Hoe dan? 
Je kunt vriesdrogen met een speciale vacuüm- 
kamer, maar met een goede vrieskist en/of 
droogijs kom je ook een heel eind. 

Nodig: voedingsmiddelen die veel water bevat-
ten, werken het beste om te vriesdrogen. Denk bij 
fruit bijvoorbeeld aan appels, aardbeien, bessen, 
dadelpruimen of peren. Ook groenten, zoals 
paprika, tomaat, wortelen, prei of verse kruiden 
als bieslook kun je prima vriesdrogen. 

Gebruik liefst zo vers en rijp mogelijk voedsel: dit 
smaakt het lekkerst als je het later weer gaat 
gebruiken. Je kunt ‘harde’ groenten zoals worte-
len en prei het best eerst even stomen of kort 
koken en goed laten afkoelen. 

Kandersteg International Scout Center is voor 
velen de meest bekende, daar heb je vast al eens 
van gehoord. Daar zijn verschillende mogelijkhe-
den om voor langere tijd vrijwilliger te zijn. Maar 
dat kan dus ook nog op diverse andere terreinen 
in Europa. De mogelijkheden per terrein en per 
land zijn natuurlijk wel verschillend. Sommige 
terreinen zoeken vrijwilligers voor de drukke 
periode, andere terreinen zoeken vrijwilligers 
voor het hele jaar. Bij het ene Scoutingterrein 
krijg je een specifieke taak, terwijl je bij een 
ander terrein de kans krijgt om kennis te maken 
met alle verschillende werkzaamheden. 

Één ding geldt echter bij alle terreinen: je bent 
bezig met Scouting op internationaal niveau en 
kan ondertussen geweldige contacten en 
ervaringen opdoen. 

Zo doe je het: was en droog de groenten en fruit. 
Snijd het in héél kleine stukjes, zodat het vocht 
er goed uitgehaald kan worden. Leg alles op een 
bord of schaal, spreid het uit zodat er niets op 
elkaar ligt. Dek evt. af met vershoudfolie en zet 
de schaal in de vriezer. Als het kan, zorg dan dat 
er geen andere dingen in de vriezer zitten. Zet de 
vriezer op de allerhoogste stand: het eten moet 
zo koud mogelijk worden ingevroren. Laat het nu 
in de vriezer liggen tot het is gevriesdroogd. Na 
ongeveer een week vindt het zogenaamde 
sublimatieproces plaats en zal alle vocht uit de 
voeding zijn onttrokken. Controleren? Laat een 
klein stukje ontdooien. Als het zwart wordt, is 
het nog niet gevriesdroogd. Eenmaal gevries-
droogd, kun je de voedingsmiddelen in diepvries-
zakken stoppen. Druk de lucht eruit, maak de 
zakken dicht en bewaar ze in de vriezer of in de 
kelder.

TIP
Open de vriezer niet terwijl de voeding bevriest. 
Dan vertraag je het proces en krijg je ijskristallen 
op de voeding. Voeg voor het bevriezen eventu-
eel een zakje silicakorrels toe aan de schaal. (Je 
weet wel: die je ook wel in schoenendozen vindt. 
Online bestellen kan ook.) Zo voorkom je dat 
zich aan de binnenkant condens afzet.

Omdat gevriesdroogde voeding zo licht is, is het heel handig om mee te nemen. Voor astronauten in 
de ruimte bijvoorbeeld. Maar ook op kampeertrips of een hike.

Deze terreinen zijn onder andere op zoek naar 
vrijwilligers voor een langere termijn:

• Kandersteg International Scout Centre in   
 Zwitserland
• World Centers WAGGGS in onder andere   
 Zwitserland en Engeland
• Houens Odde International Scout Centre 
 in Denemarken
• Scout Valley in Litouwen
• Nocrich Scout Center H.C. Habermann 
 in Roemenië 
• Kapraluv Mlyn in Tsjechië
• Sao Jacinto in Portugal
• Burg Rieneck in Duitsland
• Scout Centers UK in Engeland 

Op kamp gaan in het buitenland kan bijna elke roverscout wel van zijn of haar lijstje strepen. 
Misschien is dat wel zo goed bevallen, dat je vaker op buitenlandse terreinen wil verblijven. Heb je 
een paar maanden vrij, wil je een jaar vrijwilligerswerk gaan doen of wil je in de zomer gewoon 
graag je handen uit je mouwen steken en internationale vrienden maken? 
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Petromax

Dutch Oven 
Verkrijgbaar in
7 verschillende 

maten

v.a. € 32,95

Dekselgreep

€ 19,95

Percolator
Goed voor 

9 koppen koffi  e!

€ 39,95

€ 32,95
Muffi  n pan

Casserole / broodpan
Ook geschikt voor het 

bakken van cake

€ 42,95
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Waarom dromen we? 
De paden op, de lanen in, Spot gaat vooruit met 
flinke pas. Heuvel op en heuvel af; geen probleem 
voor Spot. Net als traplopen en rennen. En als je 
hem een flinke trap geeft in zijn zij blijft hij 
gewoon staan op zijn vier poten. Hij geeft zelfs 
geen krimp, want hij is een robot. (Al mag je jezelf 
beslist afvragen wat het over je zegt als je iemand 
– al is het een robot – een rotschop geeft.)
Spot is speciaal gemaakt om mee naar buiten te 
gaan. Wat is daar het voordeel van? Hij vertelt je 
niet hoe je bij je bestemming komt en houdt je 
niet warm in je tent. Maar wat hij wel kan is 
sjouwen. Hij neemt zo 45 kilo op zijn rug en sleept 
dat zonder te klagen mee naar de ruigste plekken. 

Lege batterij
Tot zover het goede nieuws. Want dat sjouwen 
houdt hij maar kort vol. Na drie kwartier is de 
batterij leeg en moet hij weer worden opgeladen. 
Zal je net zien dat je pas halverwege het kam-
peerterrein bent. Gelukkig heeft robotbouwer 
Boston Dynamics nog wat andere robots in de 

Met Spot op hike

maak. Zoals LS3. Die lijkt eerder op een stier dan 
de vrolijke hond die Spot heet. Hij houdt het 
sjouwen 24 uur vol (hij loopt dan ook op gas of 
diesel) en draagt probleemloos 182 kilo met zich 
mee – 500 op vlak terrein, dus dat is extra goed 
nieuws voor ons Nederlanders. 

Vaatwasser inruimen
Zie je het al helemaal voor je: op kamp met een 
robot? Nooit meer rugpijn en doorgezakte 
hoeven? Reken er voorlopig maar niet op. Naast 
de al genoemde nadelen als het snel leegraken 
van de batterij is er nog een probleempje met de 
genoemde robots: ze zijn (nog) niet te koop. 
Waar je je wél alvast op mag verheugen is het 
kleine broertje van Spot: SpotMini. Dit schatje 
heeft een extra arm en kan daarmee spullen 
oprapen en de vaatwasser inruimen. De robot is 
dan ook vooral bedoeld voor thuis en op 
kantoor. En het mooie is: SpotMini is de allereer-
ste robot van Boston Dynamics die commercieel 
wordt uitgebaat. Als alles goed gaat is de handige 
kleine opdonder nog dit jaar te koop. 
 
De prijs is vooralsnog onbekend, maar begin maar 
vast met sparen. Want met 14 kilo draagvermo-
gen brengt ook SpotMini je tent met gemak naar 
de tuin van de overburen. En dan hebben we het 
nog niet over zijn beste feature gehad: deze 
robot gaat helemaal los op Uptown Funk van 
Bruno Mars. En zoals we allemaal weten is het 
leukste van een hike het dansen in de nacht.  
Ook dat hebben ze goed begrepen bij Boston 
Dynamics.
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Hoe ziet Scouting er in 2025 uit? En daarna? Deze keer kijken we naar 
robots. Hoef je straks niet meer te sjouwen tijdens een kampeertocht? 

Glazen bol, vertel het ons!
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BAARN, ZATERDAG 9 MAART 2019, 12.34 UUR
Scoutcentrum Buitenzorg in Baarn is bekroond met het SCENES 
Keurmerk. Dit internationale keurmerk wordt toegekend aan 
scoutcentra die een duurzaam beheer voeren en bijdragen aan 

natuureducatie. Buitenzorg is het 33-ste Scoutcentrum ter wereld 
dat dit certificaat ontvangt. Niet zo gek dat beheerder Mirjam 

Stolk apetrots is! “Al jaren werken we met een team vrijwilligers 
aan manieren om ons terrein op een duurzame manier in te 

richten. Met bijna 20.000 overnachtingen per jaar vraagt het heel 
wat aandacht om de natuur en de historische waarde van het 

terrein te bewaren. We willen dan ook onze gasten laten zien hoe 
ze op een veilige en verantwoorde manier midden in de natuur 

kunnen kamperen, met een minimale belasting van het bos en de 
omgeving. Dat dit nu gewaardeerd wordt met dit internationale 
keurmerk is natuurlijk geweldig. We hopen dat anderen worden 

gestimuleerd ons voorbeeld te volgen.”

SCOUTS INFO
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Waarom zou je je inschrijven voor een training waarbij je niet precies weet wat je gaat leren? 
Die vraag horen we vaak bij Gilwell. Toch gingen dit voorjaar 28 scouts de uitdaging aan.  

Op historische grond in Gilwell Park in Engeland werden letterlijk en figuurlijk nieuwe wegen 
bewandeld. Ellen Singendonk, voorzitter van Scouting Novo Mundo, was een van hen. 

“Voor mij was het een langgekoesterde wens om 
deel te nemen aan een Gilwell-training. Ik heb 
een aantal jaren terug een deelneemster mogen 
begeleiden en heb bij haar gezien hoeveel moois 
dat haar heeft opgeleverd. Dat wilde ik ook. 
Iedereen heeft zo zijn eigen uitdagingen in het 
leven. Door het doen van een Gilwell-training 
kun je daar actief mee aan de slag gaan.” 

Een Gilwell-training is een avontuur waarin je 
samen met andere scouts stilstaat bij jezelf en 
jouw rol binnen een team of groep. Tijdens de 
Gilwell-training ga je op zoek naar jouw kwalitei-
ten en datgene wat jij nog wilt ontwikkelen. 
Hiermee ga je actief aan de slag. Het is als een 
ontdekkingsreis: je weet vooraf nog niet precies 
wat je gaat tegenkomen en mee terugneemt naar 
huis.

Op de vraag wat de training haar heeft opgele-
verd, hoeft Ellen niet lang na te denken. “ De 
trainingsweek heeft mij echt leren kijken naar 
mezelf door middel van de handvatten die 
daarbij worden aangereikt. Het was een emotio-
nele rollercoaster en we hebben natuurlijk ook 
heel veel lol gehad. De persoonlijke uitdaging 
die het heeft opgeleverd, ben ik met open vizier 
aangegaan. Ik kijk uit naar al het goede en de 
glans die het aan mijn leven zal toevoegen. Ik 
zou echt iedere scout een Gilwell-training 
aanraden.” 

APK’TJE VOOR SCOUTS TIJDENS DE JUBILEUM 
GILWELL IN ENGELAND
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WIL JIJ JE OOK LATEN UITDAGEN?  
Kijk op www.scouting.nl/scoutingacademy/
gilwell/cursusinformatie. In het najaar staat 
er al weer een training op de planning.

In de week dat wij op Gilwell Park waren, was het 
exact 100 jaar geleden dat het landgoed werd 
overgedragen aan Baden Powell en de eerste scouts 
op het terrein arriveerden om het gebruiksklaar te 
maken. Die eerste groep Rover Scouts, moesten 
noodgedwongen in de tuinschuur de "Pigsty" 
overnachten omdat zij op het terrein nog geen 
geschikte plek konden vinden om hun tenten op te 
zetten. In september 1919 vond op dat terrein de 
eerste Gilwell training plaats. Dat was een goede 
reden voor het Nederlandse Team Gilwell om daar 
een jubileum Gilwell te organiseren. Het werd een 
fantastische ervaring. Naast allerlei Scouting- 
activiteiten op en rond het terrein hebben we 
natuurlijk ook Londen bezocht. Super gaaf om 
midden in London ook meer over jezelf te leren! 

Gilwell-training…als ik het geweten had dan had ik hem 10 jaar eerder gedaan!

Meer begrip voor en door een ander 
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ASOCIACIÓN DE SCOUTS  
DE NICARAGUA

Scouting heeft ongeveer veertig miljoen leden in honderdzestig landen. Als lid van Scouting Neder-
land weet je alles over Scouting in je eigen land. Maar hoe gaat het in het buitenland? Bertwin is lid 
van Scouting in Nicaragua. ‘Scouting is in Nicaragua een grote kans voor de toekomst!’

Nicaragua is ongeveer vijf keer zo groot als 
Nederland, ligt in Centraal-Amerika en er wonen 
vijf miljoen mensen, waarvan het grootste deel in 
de hoofdstad Managua. Spaans is er de hoofdtaal. 
In Nicaragua heb je heel veel vulkanen, waarvan 
sommigen zo nu en dan nog uitbarsten. Die 
vulkanen zie je terug in het nationale Scou-
tingsymbool van Nicaragua. De Asociación Scouts 
de Nicaragua is met 1.949 leden een stuk kleiner 

dan Scouting Nederland en Bertwin Lussenburg is 
een van die leden. Halverwege de jaren negentig 
liep Bertwin stage bij een mensenrechtenorgani-
satie in Managua. Omdat hij van kleins af aan lid 
was van Scouting wist hij Scouting in Nicaragua 
snel te vinden. Nog steeds gaat hij jaarlijks naar 
Nicaragua toe en nog steeds is hij lid van de club. 

‘Ik ben er natuurlijk niet elke opkomst bij, dus ik 
doe vooral veel achter de schermen. Een keer per 
jaar doen we een grote activiteit, dan huren we 
zo’n Amerikaanse schoolbus en gaan we met de 
hele groep op pad. Zo zijn we een keer naar 
Granada geweest, een prachtige stad op onge-
veer een uur rijden. De meeste kinderen komen 
hun wijk al nooit uit, dus het was een hele 
belevenis.’ 

Siempre listo
In Nicaragua draag je als scout een blauw 
uniform, een lichtbruine korte broek en natuur-
lijk een das. Scoutinggroepen 
hebben er een naam én een 
nummer. ‘Mijn groep heeft 
nummer 120 en de naam is 
Guerreros de Diriangen’, vertelt 
Bertwin. ‘Diriangen was een 
dappere leider van de indianen-
stam Chorotega, die in de 
vijftiende eeuw vocht tegen de 
Spanjaarden die Nicaragua koloniseerden.’ 
Bertwins groep heeft als één van de weinige 
Scoutinggroepen in Nicaragua ook een eigen 

groepsinsigne. De kleur rood in het insigne slaat 
op de offers die de nationale helden van 
Nicaragua voor het land hebben gebracht, geel 
verwijst naar de nationale bloem van Nicaragua, 
de Sacuanjoche, groen slaat op het actieve 
Scoutingleven en blauw staat voor trouw. 
Siempre listo is de Spaanse vertaling van Be 
Prepared, het Scoutingmotto van Baden-Powell. 
Het wordt ook geroepen bij de opening van 
iedere opkomst. ‘Siempre, siempre’, roept de 
leiding dan, waarop de jongeren heel hard ‘listo!’ 
gillen.

Vaardigheden en technieken
De groep van Bertwin bestaat uit 74 jongeren en 
5 leiding en heeft drie speltakken: de welpen 
(lobatos), de scouts en de roverscouts, allemaal 
gemengd. De opkomsten vinden elke zondag-
middag plaats op het schoolplein van de middel-
bare school Villa Libertad in Managua. In 
Nicaragua hebben Scoutinggroepen geen eigen 
clubhuis. Negentig procent van de activiteiten 
vindt plaats op het schoolplein, ook als de zon 
brandt en de regen met bakken uit de hemel 
stort. Gelukkig heeft het plein wel een groot 
afdak. In ruil voor het gebruik van het school-
plein maken de scouts het een keer per maand 
helemaal schoon. 
De activiteiten van Scouting in Nicaragua zijn erg 
gericht op vaardigheden en technieken. Ook 
wordt er voorlichting gegeven over belangrijke 
zaken als de gevaren van het snuiven van lijm en 
het belang van het gebruik van voorbehoedsmid-
delen. En er wordt goed gekeken naar hoe het 
op school gaat. Zo kan het gebeuren dat een 
jongere eerder naar huis gaat tijdens een 
weekendkamp, omdat er nog geleerd moet 
worden. In de wijk is iedereen op de hoogte. Lid 
zijn van Scouting betekent in Nicaragua dus echt 
een kans voor de toekomst. 

El Coyotepe
Al in 1917 kende Nicaragua een eerste Scouting-
groep. Aubrey Campbell Ingram had hem 
opgericht, nadat hij op 12-jarige leeftijd een 
artikel had gelezen over de Boy Scouts of 
America. Daarna kwamen er meer groepen, vaak 

OPROEP
Heb jij Scoutingervaring in het buitenland of ken 
je iemand die dit heeft? En wil je hierover vertel-
len? Stuur een mail naar de redactie 
(redactie@scouting.nl).

TUTURO NICA
Meer weten over 
Scoutinggroep 120 
of Futuro Nica? Kijk 
op Facebook of op futuronica.org. Wil je Scouting-
groep 120 helpen? Dat kan via Futuro Nica al voor 
€16,- per jaar. Daarmee help je een scout aan een 
uniform met das, insignes en (tweedehands) broek 
en een jaarlidmaatschap van de Asociación Scouts 
de Nicaragua. Of koop het afgebeelde sponsor- 
insigne groep (van groep 120) voor € 5,-
(incl. verzending) via futuronica@gmail.com. 

met de hulp van priesters, die een belangrijke rol 
spelen in het katholieke land. De Asosiación de 
Scouts de Nicaragua werd gesticht in 1942, en in 
1948 sloot Nicaragua zich aan bij de World 
Organization of the Scout Movement (WOSM). 
Scouting heeft in Nicaragua een turbulente 
geschiedenis vanwege verschillende oorlogen en 
regeringen. Scouting is zelfs lange tijd verboden 
geweest. Aan de andere kant zijn er ook presi-
denten geweest die zelf Scouting lid waren, zoals 
Enrique Boleñas en zijn opvolger (en voorganger) 
Daniel Ortega, die nog steeds het land leidt. Ook 
kreeg de Asosiación de Scouts de Nicaragua van 
een regering het militaire fort ‘El Coyotepe’ 
cadeau. Ze maakten er een nationaal Scouting-
kampeerterrein en trainingscentrum van, 
vergelijkbaar met Buitenzorg in Baarn. 

Futuro Nica
In 2002 richtte Bertwin Futuro Nica op. Deze 
stichting helpt jaarlijks dertig jongeren naar 
school te gaan. En het leuke is dat alle jongeren 
van Futuro Nica inmiddels lid zijn geworden van 
Scoutinggroep 120. ‘Futuro Nica ondersteunt ze 
met hun ontwikkeling op school, en via Scouting 
wordt een bijdrage geleverd aan de vorming van 
hun persoonlijkheid.’
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ruimte om te ontdekken wie hij of zij is. En daar 
helpen we graag bij! Speel onderstaande spellen 
tijdens de opkomst en ontdek hoe leuk het is 
om op zoek te gaan naar wie je bent. Je vindt ze 
ook, samen met vele andere spellen in dit 
activiteitengebied, in de activiteitenbank.

IDENTITEITSSPELLEN 
'Ik ben uniek omdat...' is een identiteitsspel 
voor bevers/welpen
Alle spelers staan in een kring. De spelleider legt 
uit dat iedereen moet nadenken over dingen die 
hem of haar bijzonder maken, want bij dit spel 
gaat het erom dat je er ontzettend veel bedenkt. 
De spelleider geeft een voorbeeld: ik ben Raksha 
en ik ben uniek omdat ik op kunstschaatsen zit, 
mijn onderbroek paars is, ik gister pannenkoeken 
heb gegeten etc. Na de spelleider is de speler 
naast hem of haar aan de beurt: ‘Ik ben [naam] 
en ik ben uniek omdat…’ Is er een andere speler 
die dat ook heeft, dan steekt die zijn of haar 
hand op, en is de speler die aan de beurt was af 
en gaat zitten. Het is de bedoeling dat er snel 
gespeeld wordt, anders moet je ook gaan zitten. 

'Ik ben een...' is een identiteitsspel voor 
scouts/explorers/roverscouts
Ga met de groep in een kring zitten, liefst aan 
tafel. Vraag iedereen om bovenaan een blanco 
blad de naam te schrijven van degene die links 
van hem of haar zit. Vervolgens schrijft iedereen 
op hoe die persoon zou zijn als ze hem vergelij-
ken met bijvoorbeeld een dier. Daarna vouwt de 
tekenaar dit stukje papier om zodat het niet 
zichtbaar is voor anderen en geeft men het 
briefje door. In de volgende rondes vergelijk je 
de persoon in kwestie met een beroemde 
persoonlijkheid, een sportman, een stripfiguur, 
een huisdier, een artiest of kunstenaar, een 
muziekgenre etc. Het is belangrijk om te 
benadrukken dat het steeds om iets positiefs 
moet gaan, om iets wat je in de ander waardeert, 
iets waarvoor je hem of haar bewondert, een 
kwaliteit. Als iedereen iets opgeschreven heeft, 
krijgt elke scout zijn blad terug. Eventueel kun je 
vragen om een korte motivatie.

WIE BEN IK?
Het leren kennen en vormen van je identiteit is heel belangrijk 
voor een kind. Maar wat is het precies? Waaruit bestaat je 
identiteit? Kies je wie je bent, of staat dat vanaf het begin al 
vast? Is je identiteit veranderlijk? En waarom is het belangrijk te 
weten wie je bent? 

‘Ik ben vrouw.’ ‘Ik ben moeder.’ ‘Ik ben Neder-
lands.’ ‘Ik ben moslima.’ ‘Ik ben lang en blond.’ ‘Ik 
ben jong.’ ‘Ik ben app-ontwikkelaar.’ ‘Ik ben 
getrouwd.’ ‘Ik ben grappig.’ ‘Ik ben scout.’ Zijn dit 
uitspraken van tien verschillende personen, of is 
hier een en dezelfde persoon aan het woord? 
Allebei is mogelijk... Mensen identificeren 
zichzelf aan de hand van allerlei verschillende 
rollen, steeds in meer of mindere mate. Wat 
maakt jou jou? Is het je persoonlijkheid die je 
identiteit bepaalt? Of je beroep? In hoeverre 
speelt je afkomst een rol? Je lidmaatschap van 
Scouting of een sportclub? Is je uiterlijk van 
doorslaggevend belang? Je huidskleur? Je sekse? 
De relatie met je ouders? Die met je kinderen? Je 
seksuele voorkeur? Je geloof? Je woonplaats? Je 
bezittingen? Je emoties en gevoelens? Je sportie-
ve prestaties? Je vrienden? Welke rol speelt je 
politieke overtuiging? Je taal? Je creativiteit?

Vier hapklare brokken
Al deze verschillende rollen (en meer) die maken 
wie je bent worden door de Amerikaanse 
psycholoog Jonathan Cheek in vier hapklare 
brokken ingedeeld. Het eerste is de 
persoonlijke identiteit. Dit gaat over je 
persoonlijke eigenschappen en verdien-
sten. Het tweede is de sociale identiteit. 
Hierbij gaat het om je rol in de maatschap-
pij, zoals je werk. Het derde is de collectie-
ve of culturele identiteit, waarbij je gevoel 
van verbondenheid met een groep je 
identiteit bepaalt. Dat kan iedere groep 
zijn, van een geloofsgemeenschap 
tot je lidmaatschap van Scouting. 
Het vierde is de relationele 
identiteit. Hierbij gaat het om je 
relatie met andere individuen, 
zoals je ouders, kinderen en 

vrienden. 
De vraag is natuurlijk waarop 
jij je zelfbeeld baseert. Het 
is heel goed mogelijk dat je 
‘van alles wat’ bent. Maar 
meestal hebben mensen een voorkeur voor een 
of twee van de vier identiteiten. Een echte 
workaholic zal zichzelf vooral identificeren met 
zijn werk (sociale identiteit). Iemand die iedere 
week een opkomst leidt (collectieve identiteit) 
zal zijn of haar identiteit voor een groot deel 
ontlenen aan de groep waartoe hij of zij behoort. 

Houvast
Betekent dit dan dat je identiteit vaststaat? Dat 
je bent geboren met een bepaalde identiteit en 
dat is dan dat? Absoluut niet. Je identiteit is (of: 
al je identiteiten zijn) constant in beweging. Je 
verandert door ouder te worden, door te 
groeien, letterlijk en figuurlijk. (Doe vooral ook 
het gedachte-experiment hieronder) Door in te 
spelen op wat je hebt meegemaakt en door 
jezelf (wie dat op dat moment ook is) steeds 

beter te leren kennen. Uiteindelijk bepaal 
je zelf voor een groot deel wie je bent 
– of eigenlijk: wie je wil zijn. En dat is 
belangrijk, want weten wie je bent 
geeft houvast en helpt je te weten 
wat je wil, welke kant je op ‘moet’, 

waar je het best tot je recht komt en 
wat je gelukkig maakt. En dit is nu bij 

uitstek iets waar Scouting voor staat. 
Scouting staat open voor alle 

kinderen en helpt hen bij de 
vorming van hun persoon-
lijkheid, dus ook bij de 
vorming van hun identiteit. 
Iedereen mag er zichzelf 
zijn en iedereen krijgt er de 

Het schip van Theseus
Stel, je bouwt een schip. Je timmert een 
romp van houten planken, zet er een mast 
op en daaraan laat je zeilen wapperen.  
Dan maak je er een lange zeereis mee. 
Na een tijdje is een van de planken gaan 
rotten. Je vervangt hem. De nieuwe plank 
heeft dezelfde maat als de oude en is 
gemaakt van dezelfde houtsoort. Is het 
schip nog hetzelfde schip, nu er een plank 
is vervangen? Iedereen vindt van wel.
Na een volgende zeereis vervang je weer 
een paar planken. En als je jaren verder 
bent en het schip er vele zeemijlen op 
heeft zitten heb je alle oorspronkelijke 
planken moeten vervangen. Sterker: 
inmiddels heb je ook de mast en de zeilen 
moeten vernieuwen. Kun je nu nog spreken 
van hetzelfde schip? En als dit niet zo is: 
wanneer begon het schip een ander schip 
te worden? Dit gedachte-experiment werd 
voor het eerst geformuleerd door de oude 
Griekse wijsgeren. 

De metafoor van het schip wordt vaak 
gebruikt om niet alleen de identiteit van 
dingen maar ook die van mensen te duiden. 
Mensen zijn immers ook opgebouwd uit 
verschillende bouwstenen. Ben je dus nu 
dezelfde persoon die je vroeger was, ook al 
zijn al je oorspronkelijke cellen vernieuwd?
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Voor bij het kampvuur

Kampvuur-ijzers
Voor boven het kampvuur of brander

Veel verschillende 
varianten verkrijgbaar!

€ 14,95

€ 34,95

€ 38,95

€ 38,95

Gietijzer 
tosti-ijzer

Popcorn-
poff er

Weerwolven het pact
Speel Weerwolven van Wakkerdam 

met maar liefst 47 personen!

Mystical fi re
Verander je kampvuur in een spektakel

van felgekleurde vlammen,
10 zakjes

Black stories
Verkrijgbaar in 6 versies

met elk 50 raadsels

€ 9,95
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begeleid(st)er explorers, stambestuur of stamad-
viseur aangevraagd worden.
Om de aanvragen soepel te verwerken zijn er 
negen interregionale beoordelingscommissies 
waarderingstekens (IBW) en één landelijke 
beoordelingscommissie waarderingstekens (LBW) 
sinds april actief. Zij beoordelen of de aanvraag 
voldoet aan de eisen die Scouting Nederland 
stelt aan de toekenning. 
Het Vriendschapsteken, het Ereteken en de 
lustrumtekens kunnen besteld worden bij de 
ScoutShop.

Werkgroep en totstandkoming
Er is drie jaar lang gewerkt aan de nieuwe 
waarderingstekens en onderscheidingen door de 
‘werkgroep waarderingstekens’.  

De werkgroep heeft voor inspiratie gekeken naar 
internationale gebruiken en de historische 
gebruiken in Nederland. Daarnaast zijn er twee 
enquêtes gehouden onder de leden van Scouting 
Nederland en zijn de resultaten daarvan mede 
bepalend geweest voor de huidige systematiek. 
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WAARDERINGSTEKENS
Vanaf 2 april 2019 heeft Scouting Nederland een volledig vernieuwd systeem van waarde-
ringstekens en onderscheidingen. De mogelijkheden voor het waarderen van vrijwilligers 

zijn uitgebreid, zodat alle vrijwilligers of ze nou lokaal, regionaal of landelijk actief  
zijn- in aanmerking kunnen komen voor een waarderingsteken.

Waarderingstekens en onderscheidingen
De Zilveren Wolf, het Gouden Edelhert, de 
Gouden Oehoe en de Gouden Vos zijn de nieuwe 
waarderingstekens. Scouting Nederland heeft 
deze waarderingstekens om haar waardering te 
laten blijken aan vrijwilligers voor hun buitenge-
wone, vaak jarenlange, inzet.

Teken voor Bijzondere 
Verdienste
Dit teken is bedoeld voor 
vrijwilligers die zich een korte 
periode bovengemiddeld 
ingezet hebben voor Scouting 
Nederland, bijvoorbeeld voor 
het ondersteunen van een 
landelijk project. 

Teken van Moed
Leden kunnen in bijzondere 
gevallen van moedig optreden 
ten dienste van anderen een 
Teken van Moed ontvangen. 

Teken voor Maatschappelijk 
Inzet
Een lid dat zich heeft ingezet 
voor (lokale) maatschappelijke 
kwesties en hierbij initiator is 
van de activiteit, kan een Teken 
voor Maatschappelijke Inzet 
ontvangen.

Vriendschapsteken
Het Vriendschapsteken is een 
teken dat wordt toegekend 
voor een bijzondere aan 
Scouting Nederland bewezen 
dienst. Dit teken kan uitgereikt 
worden aan externe relaties, en 
aan Nederlandse en internatio-
nale guides en scouts.

Ereteken
Het Ereteken is een teken dat 
gezien kan worden als bedankje 
voor iemands inzet, bijvoor-
beeld voor oud-leden van een 
groep. Aan het toekennen van 
dit teken zijn verder geen eisen 
gesteld. 

Lustrumtekens 
Lustrumtekens (afbeelding rechtsboven) zijn er 
om het aantal lidmaatschapsjaren van een lid van 
Scouting Nederland te vieren en door middel 
van een insigne kenbaar te maken. Het maakt dus 
niet uit of deze jaren als jeugdlid of als vrijwilli-
ger zijn doorgebracht. Het gaat om de lidmaat-
schapsjaren bij Scouting Nederland. 

Aanvragen
Waarderingstekens moeten natuurlijk worden 
aangevraagd.  De aanvragen worden vervolgens  
beoordeeld, voordat een vrijwilliger een waarde-
ringsteken krijgt.

De tekens kunnen worden aangevraagd door het 
bestuur van het organisatieonderdeel waarbij 
iemand actief is of door het landelijke HRM 
team. Het Teken voor Maatschappelijk Inzet kan, 
in geval het gaat om toekenning aan jeugdleden, 
ook door teamleid(st)er scouts, team- 



60 |  scouting magazine scouts info |  61

droom waarmaken… Toen mijn zoon (inmid-
dels 15 jaar) ook bij de verkenners kwam, ben 
ik gestopt met leidinggeven en zet ik me nu 
alleen nog in als Algemeen Lid. Ik gunde hem 
diezelfde vrijheid van het Scoutingleven, zoals 
ik het in mijn jeugd heb ervaren. En dat gaat 
natuurlijk niet lukken als je moeder op je 
vingers kijkt.”

Kun je die Scoutingvrijheid omschrijven?
“Ik zal nooit vergeten dat we met de padvind-
sters op zomerkamp waren ergens in Franstalig 
België. Samen met vier andere meiden werden 
we ergens gedropt met onze rugzak, een kaart 
en de groet: tot over twee dagen! Het was de 
bedoeling dat we binnen twee dagen zouden 
hiken naar het kampterrein. Hoe, dat moesten 
we zelf maar uitzoeken. De eerste avond belden 
we aan bij een boer om te slapen. We kropen op 
de hooizolder, boven een koe die op het punt 
van bevallen stond. De hele nacht hebben we 
haar in de gaten gehouden totdat ze daadwer-
kelijk ging bevallen. In ons beste Frans hebben 
we de boer wakker gemaakt en werd de veearts 
erbij gehaald. Het kalfje werd geboren op de 
verjaardag van een van de padvindsters, Heidi, 
en dus kreeg het haar naam. En wij vervolgden 
onze tocht. Die vrijheid en verantwoordelijk-
heid die wij als groep meiden kregen, is me 
altijd bijgebleven. Het was fantastisch dat we de 
ruimte en het vertrouwen kregen om leider-
schap te ontwikkelen. Dat heeft mij heel erg 
geholpen te zijn wie ik nu ben.”

Scouting is dus veel meer dan knopen leggen 
en vuur maken?
“Zeker weten! Op Scouting heb ik geleerd voor 
mezelf op te komen, initiatief te tonen en op 
mijn intuïtie te vertrouwen. Maar ik heb ook 
veel geleerd over groepsdynamiek – wie pakt 
welke rol. En vooral: durven doen! Aan die 
ervaringen heb ik in mijn dagelijks leven nog 
steeds heel veel. Ik zet het in op mijn werk als 

community manager, maar ook tijdens mijn 
wandelingen en wandeltrektochten. Als ik in 
onbekende situaties beland, weet ik door 
creatief na te denken het op te lossen. En als dat 
lukt, geeft het je zelfvertrouwen keer op keer 
een boost. Ik ben dan ook dankbaar dat ik in 
mijn Scoutingtijd helemaal los werd gelaten. 
Toen kon dat gewoon. Dat is tegenwoordig een 
tikkie anders. Mijn zoon is nu zelf vijftien en 
als hij met de Sherows (Explorers) gaat hiken, is 
de route van tevoren helemaal uitgezet, zijn er 
controleposten en hebben ze een telefoonnum-
mer voor noodgevallen. Maar ook in deze tijd 
is Scouting goed voor je algemene ontwikke-
ling. Je steekt er zoveel van op!”

Op welke manier zet je je Scoutingskills  
nu nog in?
“Ik wandel heel graag alleen. Dan kom ik tot 
rust en kan ik goed mijn hoofd leegmaken. 
Over de wandelingen die ik maak blog ik op 
wandawandelt.nl. In zes jaar tijd is mijn 
persoonlijke blog uitgegroeid tot een bedrijf 
waarin ik mensen help met het trainen naar 
een bepaalde wandelafstand en ik geef Oriënta-
tie- en Weerbaarheidstrainingen voor vrouwen. 
Het is natuurlijk geweldig dat ik de kennis die 
ik bij Scouting heb opgedaan, nu kan inzetten 
om anderen te helpen.”

Over Wanda Catsman
Met haar persoonlijke wandelblog wil Wanda 
Catsman (39) mensen inspireren, enthousiasmeren 
en informeren over de leukste wandelroutes, de 
mooiste wandelbestemmingen en de handigste 
wandeluitrusting. Naast haar blog is Wanda bezig 
met het schrijven van haar eerste wandelgids: 
Wijnwandelen in Nederland. Ook geeft ze online 
wandeltrainingen, organiseert ze gezamenlijke 
wandeltochten en Oriëntatie- en Weerbaarheids-
trainingen voor vrouwen.   www.wandawandelt.nl

Scouting loopt als een rode draad door het 
leven van Wanda Catsman heen.  
Als negenjarige sloot ze zich aan bij  
Scouting Heinkenszand (voorheen Schout 
bij Nacht Doormangroep). Jaren later en 
heel wat verhuizingen verder is ze Alge-
meen Lid bij Scouting Montfoort. Haar 
Scoutingskills komen nog steeds van pas 
tijdens haar wandeltochten, waarover ze 
blogt op wandawandelt.nl.

Waarom ben je op Scouting gegaan?
“Ik was net verhuisd van Vlissingen naar 
Heinkenszand. Mijn ouders vonden Scouting 
een goede manier om meer kinderen uit de 
buurt te leren kennen. Dus kwam ik terecht bij 
de kabouters van Scouting Heinkenszand. 
Uiteindelijk ben ik vrij lang bij Scouting blijven 
hangen, tot aan de sherpa’s!”

Wat kun je je van die eerste tijd op Scouting 
nog herinneren?
“De leiding was super leuk, altijd verkleed en 
door iedere opkomst liep telkens een andere 

verhaallijn. We gingen koken, knutselen en 
spelletjes doen. En mijn eerste keer zomerkamp 
was geweldig! Een week lang ergens kamperen 
in tenten. Zonder je ouders. Fantastisch vond ik 
dat! Na de kabouters stroomde ik door naar de 
padvindsters. Ik baalde zo dat ik als meisje niet 
bij de verkenners mocht. Dat was mijn grote 
droom. Het knutselen was ik inmiddels 
ontgroeid. Ik was klaar voor de stoere dingen: 
pionieren, fikkies stoken, met de bijl in de weer. 
Door de gescheiden groepen was het uitgeslo-
ten dat ik bij de Verkenners mocht. Ik moest 
nog even geduld hebben tot de rowans/sherpa’s. 
Toen werd het pas wat ruiger en stoerder.” 

En toch stopte je in die tijd met Scouting.
“Dat klopt. Ik kon Scouting niet meer combine-
ren met mijn studie en later mijn werk. Maar 
het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus zes 
jaar geleden en enkele verhuizingen verder, ben 
ik leiding gaan geven bij Scouting Montfoort. 
Bij de verkenners! Want ik wilde natuurlijk wel 
lekker rouwdouwen en stoere dingen doen met 
de jongens. En zo kon ik toch een beetje mijn 

“Ik heb een echt       
   Scoutinghart”

VAN SCOUT
tot

Wandelblogger



Save the date: 20 tot en met 22 september 2019 kan jij samen met je Scoutingvrienden het 
mooiste weekend van het jaar beleven!

Enthousiast geworden? Kijk voor meer info 
op scout-in.scouting.nl. See you in Zeewolde!

Zien we jou op Scouting Labelterrein  
Staelduin in ‘s-Gravenzande?  
Kijk op staelduin.scouting.nl voor meer 
informatie en om te reserveren! 

scouts info |  6362 |  scouting magazine 

Eindelijk is het dan zover!  
De nieuwe toiletgroep is klaar.
Begin 2017 begonnen we met overleg hoe we 
de renovatie van onze toiletgroep zouden gaan 
aanpakken.  Vele ontwerpen kwamen voorbij 
maar uiteindelijk was het toch niet wat we 
wilden.  Het liefst alles eruit en gewoon 
opnieuw opbouwen. Na 30 jaar mocht dat wel 
een keertje.   
Vele vergaderingen en offertes later kwamen we 
tot de conclusie dat dit wel heel duur ging 
worden allemaal.  Gelukkig pakte Gertie 
Sleegers uit de beheerscommissie Staelduin het 
kordaat aan en dankzij een fantastische pitch 
tijdens een Rabobank sponsoravond kwamen 
diverse partijen over de brug met een deel van 
het benodigde bedrag.  Nu konden we echt aan 
de slag!
Met vele vrijwilligers, en Bram die overal 
toezicht op hield,  is er een prachtige nieuwe 
toiletgroep ontstaan. Inclusief vloerverwarming 
en mooie gietvloer. Wij zijn er bijzonder trots 
op en hopen de kampeerders dit snel te kunnen 
laten beleven.

Staelduin realiseert  
nieuwe toiletgroep

Scout-In19: Wild Ones

Ben jij klaar voor een weekend waar:
• je samen met je Scoutingvrienden het seizoen  
 goed kan aftrappen?
• je nieuwe ideeën opdoet voor je Scouting 
 groep?
• je deel kan nemen aan verschillende work  
 shops?
• je nieuwe mensen kan ontmoeten?

Kom dan naar Scout-In19! Scout-In is het twee-
jaarlijkse terugkerende festival voor alle leiding-
gevenden, kaderleden, vrijwilligers en rovers-
couts van Scoutinggroepen en regio's uit heel 
Nederland. Scout-In19 wordt voor de derde keer 
georganiseerd op Scoutinglandgoed Zeewolde, 
en met het thema Wild Ones gaan we helemaal 
los! Meer workshops, meer programmaonder- 
delen en bovenal meer gezelligheid.

Scout-In19 biedt 10.000 workshopplaatsen. Of je 
nou beverleiding, scoutsleiding, stamlid of plus-
scout bent, voor iedereen is er wel wat nieuws 
te ontdekken en te leren zodat je vol inspiratie 
teruggaat naar je eigen groep. Met workshops, 
infostands, lezingen en vooral heel veel activitei-
ten haal je op vrijdagavond, zaterdag én zondag 
nog meer uit het weekend!

Er kan natuurlijk ook volop gefeest worden. 
Met op vrijdag en zaterdag mooie acts op het 
hoofdpodium en optredens in de feesttenten is 
er voor iedereen een geschikt feestje. Ben je al 
wat meer wilde haren verloren? Ook dan is er 
voldoende ruimte om te genieten, bijvoorbeeld 
bij één van de kampvuren.
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Dat moet makkelijker kunnen, dacht een 
ervaringsdeskundige. En dus maakte hij 
ScoutingTools.nl: dé plek voor alles dat met 
Scouting, tochten en kaarten te maken heeft.  

Precies de kaart die je wil
Op ScoutingTools.nl download je eenvoudig 
de kaarten die je nodig hebt, en bepaal je zelf 
het middelpunt van de kaart. De site maakt 
gebruik van openbare, up-to-date kaarten van 
het Kadaster. Jij hoeft alleen nog de schaal, 
papierformaat en marges te kiezen. 

De held van je stafteam
Nooit meer intekenen tijdens het lopen? Ex-
clusief beschikbaar voor leden van Scouting: 
log in met je SOL-account en upload een 
gpx-track, inclusief waypoints voor de posten 
onderweg (die track leg je vast met een gps 
of app op je smartphone). ScoutingTools.nl 
creëert een pdf met jouw tocht en jij wordt de 
held van je stafteam! 

ScoutingTools ScoutingTools: makkelijk kaarten 
printen én tochten maken! 

Voor de meeste stafleden is het een bekend probleem: een tocht uitzetten. De technie-
ken zijn het probleem niet, die beheers jij natuurlijk feilloos. Maar die stafkaarten, dra-
ma! Zul je altijd zien dat je route verdeeld is over verschillende kaartbladen, of je maakt 
per ongeluk een foutje met intekenen…

Wie heeft deze 'tools' ontwikkeld?
ScoutingTools.nl is gemaakt door een scout 
en webdeveloper, die gek werd van het gedoe 
met stafkaarten en het heft in eigen handen 
nam. De site is voortdurend in ontwikkeling 
en er staan nog veel interessante features op 
de planning.
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Deze zomer wordt wel héél leuk met dit 
speciale Scoutingarrangement
Kom met je Scoutinggroep naar Duinrell en beleef 
samen de grootste avonturen in het groen!

HET SCOUTINGARRANGEMENT IS INCLUSIEF: 
★ Entree Duinrell (excl. Tikibad). 
★ Een gave, exclusieve Duinrell-badge. 

 VOORWAARDEN EN RESERVEREN
• Het Scoutingarrangement geldt van 
 30 maart t/m 31 augustus 2019. 
• Reserveer het scouting arrangement 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

Inclusief 
gave 

Duinrell 
badge!

€ 17,-
per persoon

ga Met je Scoutinggroep 
naar Duinrell 

Adv. Scouting 170x245.indd   1 22-05-19   12:55



Scouty
In Scouty lees je deze keer alles over kaart-

lezen en hoe je een schatkaart maakt. Je kan je 
eigen trompet maken en komt erachter hoe astro-
nautenvoedsel gemaakt wordt.

Beverpost
Alle artikelen uit Beverpost samen vormen 

een fantastische opkomst in het thema ruimte! Maak 
je eigen raket, leer meer over het heelal, ga lekker 
aan de slag met de kleurplaat en maak iets lekkers te 
snoepen!

DEZE KEER IN...

Flitz
In Flitz lees je alles over de ruimte! Zowel 

over sterren en planeten als over ruimte besparen 
op je bureau. Met de knoop van deze editie kun je 
toffe sleutelhangers maken.

IXIXEL
IXIXEL staat bomvol tips voor vlogs en 

apps, een mooie back to basic expeditietip naar 
de Ardennen en brainstormtips voor je program-
ma van volgend seizoen. 

Tijdrover
In Tijdrover staat deze keer een echte 

uitdaging: ga zelf aan de slag met vriesdrogen om 
lichtgewicht voeding te maken om van te smikkelen 
tijdens een hike! Verder lees je over robots en kun 
je internationaal vrijwilliger worden op een terrein 
ergens in Europa! 

Scouts Info
Scouts Info is deze keer gevuld met een handig 
overzicht van de nieuwe waarderingstekens, een tip 
voor het uitzetten van tochten, een kijkje bij Scou-
ting in Nicaragua en allerlei nieuwtjes uit het land.
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Sinds een maandje of vier zitten mijn dochters op 
hockey. Volgens een vriendin van mij een 
superleuke sport zonder agressief schreeuwende 
ouders langs de zijlijn. Ouders die aan hun kroost 
vertellen, of nee schreeuwen, over wat er allemaal 
wel niet beter kan. 
Daarnaast zijn ze lekker sportief bezig, leren ze 
samenwerken, leren ze het gevoel van teambuil-
ding kennen en als klap op de vuurpijl; ze komen 
ook nog eens buiten. 
Bingo dacht ik. 
Na een paar proeflessen waren ook de meisjes 
super enthousiast. Ze hadden acuut geen zin meer 
in musical les, iets wat ze natuurlijk ook meteen 
zonder enige vorm van gene aan de musical juf 
deelde. Misschien niet heel handig. Maar het is 
zoals het is. 
Chaotisch en met mijn hoofd waarschijnlijk bij 
andere dingen, dacht ik dat hockey een keer in de 
week was. Dit was naar mijn idee te overzien. 
Twee keer een uur langs de zijlijn staan om te 
kijken hoe de meisjes als een malle achter een bal 
aanrende met een stick in hun hand. Fout. Mijn 
jongste hoefde inderdaad maar een keer in de 
week te trainen. Mijn oudste moest daarentegen 3 
keer in de week naar het veld gebracht worden. 
In het zonnetje langs de kant staan was helemaal 
niet zo erg. Maar in de winter langs de kant staan 
was toch echt wat minder. Ik voelde me soms net 
een ijspegel. 

Of het nou met de kou te maken had of met het 
karakter van de ouders, geen idee, maar van de 
lieve positief gestemde en optimistisch coachende 
ouders was toch wat minder sprake. 
Ouder 1: ‘Sta je verdomme nou alweer aan de 
kant? Je moet je grote bek opentrekken naar de 
coaches, want anders kom je nooit in het veld.’ 
Of; ik in een poging wat positiviteit te brengen; 
‘wat spelen ze goed samen he, echt knap.’ Kreeg ik 
als tegenreactie van ouder 2: ‘Tenenkrommend 
dit, wat spelen ze slecht. Meiden beter spelen, dit 
lijkt echt nergens op!’ 
De meiden reageerden terneergeslagen.
Even voor de duidelijkheid; we hebben het hier 
over kinderen van een jaar of zeven die in het 
eerste jaar hockey zitten. 
Ik kon wel door de grond zakken bij al die 
negativiteit. Zo gênant. Laat die meiden gewoon 
lekker spelen en de coach zijn rol vervullen. Geef 
ze letterlijk ruimte door te oefenen, vallen en 
opstaan. En stop een stuk positiviteit in het spel in 
plaats van met een boos, chagrijnig en opgefokt 
gezicht langs de zijlijn te schreeuwen en te 
mopperen. Je frustratie heeft niets met je kind te 
maken, maar je bent gefrustreerd over jezelf. 
Dus voor alle ouders met sportende kinderen. 
Geef je kind ruimte, juich toe, vertel wat ze goed 
doen, motiveer en activeer. Dan help je je kind 
pas echt.

ADVIEZEN
Als ouder maar wellicht ook als scout kun je soms 
geneigd zijn je eigen emoties te projecteren op kinderen. 
Dit kan als gevolg hebben dat je onbewust hun ruimte 
inperkt. Met als gevolg dat je kinderen onbewust 
belemmert in hun ontwikkeling. Denk goed na over de 
wijze waarop je kinderen aanspreekt en waarom je dit 
doet. Zou je zelf zo aangesproken willen worden? 
Door dit stukje bewustzijn kom je meer in contact met 
jezelf en met het kind en kan hij/ zij onbezorgd groeien 
en ontwikkelen.

Even wat meer ruimte a.u.b.
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.

66 |  scouting 


