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Scouty
In Scouty vind je weer leuke boekentips en 

kun je aan de slag met het maken van bijzondere mu-
ziekinstrumenten. Je kan aan de slag met yoga en hoe 
wordt glas eigenlijk gerecycled?

Beverpost
Sterre is net weer thuis van een reis naar het 

verre Amerika en wil jullie meer vertellen over hoe 
speciaal dat was. Met onder andere een verhaal over 
indianen en je maakt kennis met nog twee volken uit 
Amerika!

Flitz
Deze keer lees je in Flitz alles over de 

waterscoutinginsignes en hebben we weer een 
bijzonder natuurverschijnsel gevonden. Altijd al een 
eigen theetuin willen maken? Wij vertellen je hoe! 
En lees meer over de zeilschool.

IXIXEL
In IXIXEL hebben we weer een aantal 

leuke apps en vlogs voor je gevonden, leer 
je echt luisteren en vertellen we meer over 
Scoutcraft!

Tijdrover
Hoe ziet de toekomst van het internet 

eruit? Je leest het in Tijdrover. Ook leuk: de World 
Scout Moot in Ierland en je eigen houtskool maken 
(inclusief een heerlijk recept).

Scouts Info
In Scouts Info lees je deze keer onder andere meer 
over steunscouting.nl en natuurlijk over #ikscout-
thuis, maar vind je ook tips om de talenten van 
andersdenkenden beter te benutten, hoe je een  
sociaal veilig kamp hebt en natuurlijk nog veel 
meer!
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www.scoutshop.nl

Scouting Original

Scouting Original burgundy
Verkrijgbaar in de maten 

140, 152, XS t/m 2XL
Ook in kindermaten!

€ 24,95

€ 24,95

Scouting Original 
dameshoodie roze

verkrijgbaarbaar in de maten S t/m XL
Getailleerd damesmodel!

Scouting Original 
donkergroen

Verkrijgbaar in de 
maten S t/m 2XL

€ 24,95

Scouting Original donkerblauw
Verkrijgbaar in de maten 
140, 152, 164, S t/m 4XL
Ook in kindermaten!

€ 24,95

Scouting Original 
heather grey

Verkrijgbaar in de 
maten S t/m 2XL
Met zwart logo!

€ 24,95

NIEUW!

ook in 

4XL

Deze keer in...
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INHOUD
Het zijn gekke tijden in Nederland. Opeens 

was iedereen thuis met het hele gezin in 
plaats van op school, aan het werk of op 

Scouting. Gelukkig zijn scouts flexibel en zijn 
heel veel groepen aan de slag gegaan met 
leuke alternatieven zodat jullie ook thuis, 
samen met vrienden en vriendinnen het 

Scoutingspel kon spelen. Fijn dat we weer 
naar buiten kunnen om op het eigen Scou-

tingterrein, in het park, het bos of in de stad 
samen Scouting te beleven. In dit nummer 

alvast wat inspiratie. 
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5 tot 7 jaar
 6 Verenpracht 
 7   3 bijzondere inheemse
 volken uit Amerika 
 8  Voorleesverhaal 
 9  Strip & Rozemarijn 
10 Voor jou ontdekt 
11 Knutseltip

BEVERPOST

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

#ikscoutthuis tijdens de coronacrisis.  
Tijdens het Paasweekend kampeerden heel 
veel scouts in hun eigen huis of in de tuin.
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Sterre gaat op reis, naar Amerika. In Canada bezoekt ze de Inuit. 
Daarna gaat ze langs de Ojibweg-indianen in de Verenigde Staten.  

Als laatste brengt ze een bezoek aan de Maya’s in Midden- 
Amerika. Reis je met Sterre mee?

3  bijzondere
inheemse VOLKEN uit Amerika

Inuit  
Brrr, wat is het koud in Noord-Canada! Er ligt een dik pak sneeuw. In de lange 
winter komt de zon niet op. En in de zomer gaat de zon niet onder. Er leven 
beren, walvissen en zeehonden. En mensen: Inuit. Zij weten heel goed hoe ze 
moeten overleven in de kou. Vroeger werden de Inuit Eskimo’s genoemd. Ze 
bouwden huizen van sneeuw: iglo’s. Ze droegen laarzen van zeehondenbont. 
Ze aten vis en muktuk. Dat is een maaltje van rauwe walvisblubber. Mjam-
mie! Ze reisden over water in een kajak. En over land met een hondenslee. 
Nu gebruiken de Inuit vaak een sneeuwscooter of een auto. En eten ze bij MacDonalds. Maar ze bestellen hun 
frietjes in hun eigen taal: het Inuktitut. Er wonen ongeveer 65.000 Inuit in Canada. Dat is nog minder dan de 
inwoners van Assen. Baj! Oftewel: tot ziens! Op naar de indianen!

Ojibweg  
De Ojibweg-indianen leven in het gebied van de Grote Meren. Sterre bezoekt ze in hun reservaat. Dat is een stuk land 

waarop de indianen hun eigen regels mogen hebben. Vroeger waren het supergoede jagers en verzamelaars. Ze 
verbouwden ook wilde rijst en wonnen ahornsiroop. Ze bouwden wigwams van wilgen-

takken en berkenbast en verplaatsten zich in kano’s. En ze waren de beste kruiden- 
dokters. Nu leven ze in gewone huizen en gaan ze naar gewone scholen. Maar tijdens 

powwows doen ze echte indianendingen. Ze komen dan samen om te dansen, zingen en 
muziek te maken. En om lekker bij te kletsen. Ze dragen hun mooiste geborduurde outfits. 

En ze spreken Ojibwemowin met elkaar. Sterre heeft een woord geleerd in de Ojibwegtaal: 
Asabikeshiinh. Dat betekent: dromenvanger. Sterre neemt er een mee naar huis voor boven 

haar bed. Dag nachtmerries, blijf maar lekker in het web van de dromenvanger hangen! 

Maya’s 
Wat zien ze er mooi uit in hun felgekleurde kleding! Maya’s zijn meesters in het weven van 
stoffen. Meisjes leren al heel jong hoe het moet. Weven is een vrouwentaak, net als eten 
maken. De mannen werken op het land en verbouwen veel maïs, bonen en koffie. En ze 
houden vee. Lang geleden bouwden de Maya’s grote steden. Sommige gebouwen 
bestaan nog steeds. Maar alleen de stenen paleizen en piramidevormige tempels. En balspeelplei-
nen. Zo’n plein bestaat uit twee dikke muren die tegenover elkaar staan. Allebei de muren hebben 
een stenen ring. Dat is het doel. De Maya’s speelden pokatok. Ze namen een rubberen bal van 5 
kilo. Die mochten ze alleen met hun heupen en bovenlijf aanraken. Au! Veel spelers raakten 
gewond door de zware bal. Sterre speelt liever een potje voetbal met de Maya’s. En dan is het tijd 
om naar huis te gaan. Wat een mooie reis!

Sterre bezocht een indianenstam in Amerika. Zij verdienen hun verentooien door  
goede daden te doen. Hoeveel ‘veren’ heb jij pas nog verdiend? 

beverpost |  7

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

De reis van Sterre
Voorleesverhaal

Na een paar weken komt Sterre vandaag weer thuis van een lange 
reis. Met alle bewoners verzamelen we bij haar thuis, want we 

willen natuurlijk allemaal weten wat voor avonturen ze beleefd 
heeft. Ze vertelt ons dat ze helemaal naar Amerika geweest is, dat is 
heel ver weg! In Amerika is ze op bezoek geweest bij een indianen-
stam. Ze laat ons foto’s zien van wat ze daar gezien heeft. De india-
nen dragen een indianentooi met veren op hun hoofd die allemaal 
een speciale betekenis hebben. “Sterre, waarom hebben de veren 

verschillende kleuren? En waarom heeft niet iedereen er evenveel?” 
Sterre legt het uit: “Een indiaan verdient zijn veren door goede 

daden te doen. Hoe meer goede daden, hoe meer veren een indiaan 
in zijn of haar tooi mag dragen.” Dat lijkt wel een beetje op een 

insigne die je als scout op je ScoutFit mag dragen als je hebt laten 
zien dat je iets goed kan! ‘De verschillende soorten veren die erin 
zitten hebben allemaal een andere betekenis.” Als souvenir heeft 

Sterre een echte indianenhoofdband voor 
me meegenomen. Nu kan ik zelf  

veren gaan verdienen! 
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• Schep drie opscheplepels beslag naast elkaar in een pan, 
een stukje uit elkaar.
• Wacht tot de bovenkant van de 
pannenkoekjes droog is en er gaatjes in 
vallen, draai ze dan om met een spatel en 
bak ook de andere kant lichtbruin. Hoe 
heter de pan, hoe sneller het gaat.
• Stapel de gebakken pannenkoekjes 
op elkaar en giet er schenkstroop of 
ahornsiroop over. Voor een echt 
Amerikaans tintje serveer je de 
pannenkoekjes met blauwe bessen. 
Eet smakelijk!

Dit recept komt uit Het Grote Kinderkookboek.  
Dit vrolijke kookboek boordevol weetjes en grapjes staat 

boordevol lekkere gerechtjes die je zelf in een handomdraai  
op tafel zet. Allemaal zonder pakjes of zakjes!  

 ’Het Grote Kinderkookboek – Karin Luiten  
Ploegsma  –  €  19,99

Rozemarijn is dol op bakken en 
koken. Dit keer maakt ze 
Amerikaanse bananenpannen-
koekjes. Deze kleine dikke 
pannenkoekjes zijn lekker als 

ontbijt, voor tussen de middag of als toetje. Mmmmm, 
eigenlijk smaken ze elk moment van de dag heerlijk!   

Wat heb je nodig? (voor 15 pannenkoekjes)
• 250 gram bloem • 250 ml yoghurt • 1 rijpe banaan • 2 eieren
• roomboter (om te bakken) • een staafmixer.

Wat moet je doen?
• Pel de banaan en snijd in plakjes.
• Doe de bloem, yoghurt, eieren en banaan in een grote hoge 
kom en pureer met een staafmixer tot het glad beslag is. Geen 
staafmixer? Prak de banaan dan fijn met een vork en klop alles 
met een handmixer of garde door elkaar.
• Smelt wat boter in een grote koekenpan. Zet het vuur 
halfhoog.

Amerikaanse bananenpannenkoekjes

beverpost |  9

  IN DE KEUKEN MET

 ROZEMARIJN 
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Fleur en Keet kunnen niet wachten zo’n mooie ojo de dios te maken. Dat betekent: 
oog van God. Sommige indianenvolken uit Zuid-Amerika maken ze om het kwaad af 
te weren. Maar je mag ze ook voor de sier maken. Welke kleuren ga jij gebruiken? 

Wat heb je nodig?
•	 2	takken	van	gelijke	grootte	
	 (of	2		ijsstokjes,	of	satéprikkers)
•	 Bollen	wol,	in	verschillende	kleuren
•	 Lijm
•	 Schaar	

Zo maak je het
Stap 1.	Maak	een	kruis	van	de	takken	en	
plak	ze	vast	met	de	lijm.

Stap 2.	Knip	een	lange	draad	van	de	wol.

Stap 3.	Leg	de	draad	om	het	hart	van	het	
kruis	en	leg	er	een	knoopje	in.

Stap 4.	Wikkel	de	draad	kruislings	om	het	
kruis,	zie	de	afbeeldingen.	

Stap 5.	Knoop	de	nieuwe	draad	aan	de	
oude	vast	als	die	helemaal	om	het	kruis	
gewikkeld	is.	

Stap 6.	Herhaal	stap	5	bij	de	volgende	
kleur.	

Stap 7.	Bevestig	als	laatste	een	touwtje	
aan	een	van	de	hoeken	om	je	ojo	de	dios	
ergens	op	te	kunnen	hangen.	

Veel	plezier!

Het mooiste oogHet mooiste oog

TIP: om hem nog mooier te maken kun je de uiteinden 
van je stokken nog versieren. Bijvoorbeeld door er 

pompons op te plakken of aan te hangen.
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Bert Bever
Ravensburger – A 12,49

Linnaeushof - Rijksstraatweg 4, Bennebroek
 www.linnaeushof.nl

De Gorgels en de grote operatie 
Jochem Meijer	– Leopold	– A	16,50

Lekker spelen!
Met ruim 350 uitdagende attracties en 
speeltoestellen, buiten en binnen, is 
Linnaeushof de grootste en leukste 
speeltuin die Stuiter en Keet kennen. Ze 
zijn dol op de kabelbanen, karts, fun-
ny-wheels, hobbelfietsen en de superglij-
baan. Helemaal spectaculair zijn het 

Piratennest, 
de Toffe 
Toren, het 
Pioniers-
dorp, de 
Zandfabriek 
en water-
speeltuin. 
Ontdek het 
zelf!

In de oorlog 
Dit jaar vieren we dat Nederland 75 jaar 
geleden is bevrijd. Verboden te vliegen is 
een toegankelijk verhaal over de Tweede 
Oorlog. Het gaat over Fietje die samen 
met haar acht broertjes en zusjes en heel 
veel postduiven 
in een dorpje in 
het zuiden van 
Nederland 
wonen. Het 
verhaal begint 
voor de oorlog  
en vertelt wat 
Fietje allemaal 
meemaakt in de 
oorlog. En dat is 
heel wat. 

Opdracht voor Waakgorgels 
De Waakgorgels waken over mensenkin-
deren en beschermen ze tegen de Brute-
laars. Dit zijn nare wezentjes die kinderen 
verkouden of grieperig maken als de R in 
de maand zit. Het land wordt geteisterd 

door de vele 
Rilbibberbrute-
laartjes die veel 
kinderen ziek 
maakt. Ondanks 
het harde werken 
van de Waakgor-
gels krijgt het kind 
Melle toch giftige 
adem van de 
Brutelaars binnen.

Boomstammen schuiven
Keet en Stuiter zijn dol op het spel Bert Bever. 
Het is vet spannend, want lukt het ze om de 
boomstammen uit de stapel te halen zonder 
Bert Bever te 
laten vallen? 
Kukelt Bert 
Bever om dan 
kost je dat 
punten. 
Degene die 
meeste 
boomstam-
men buitmaakt wint! 

Verboden te vliegen – Martine Letterie - Leopold 
Leopold	- A	16,50

WINNEN? Stuur je mail naar Beverpost@scouting.nl en wie weet win jij een van deze mooie prijzen.

VOOR JOU 
    ONTDEKT
VOOR JOU 
    ONTDEKT
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Zo maak je het
Stap 1.	Maak	een	kruis	van	de	takken	en	
plak	ze	vast	met	de	lijm.
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oude	vast	als	die	helemaal	om	het	kruis	
gewikkeld	is.	

Stap 6.	Herhaal	stap	5	bij	de	volgende	
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Veel	plezier!

Het mooiste oogHet mooiste oog

TIP: om hem nog mooier te maken kun je de uiteinden 
van je stokken nog versieren. Bijvoorbeeld door er 

pompons op te plakken of aan te hangen.
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Ravensburger – A 12,49
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De school van de magische dieren &  
Het gatenmysterie – Margit Auer  

Lannoo	– A	12,95
WIN! We mogen 2 duosets van deze boeken weggeven!

Jamboree in gevaar – Marjo de Vroed  
A	12,50	

WIN! We mogen 3 exemplaren van dit boek weggeven!

Wat niet in de safarigids van je ouders staat  
Joukje Akveld & Ariadne van Zandbergen

WIN! We mogen 3 exemplaren van dit boek weggeven!

Timmer je eigen hut – Jan-Willem van der Male  
Karakter		– A	21,50

WIN! We mogen 3 exemplaren van dit boek weggeven!

Geheimzinnige dieren
Eigenlijk zijn Akela, Baloe en Bagheera en alle ande-
re dieren uit het Jungle- 
book net zo betoverend als 
de dieren in de Magische 
Dierenwinkel van Mortimer 
Morrison. Dat zijn bijzondere 
wezentjes: ze hebben 
magische krachten: ze lezen 
gedachten van kinderen en 
helpen ze bij problemen. In 
deel 2 Het Gatenmysterie 
verraadt Ida het geheim van de magische dieren 
aan haar vriendin Miriam. Wat nu?

Aan de slag!
Met hulp van je ouders 
én dit boek kun je zelf je 
eigen hut maken. Kies je 
voor een pallethut of 
laat je je uitdagen en 
maak je een rijdende of 
drijvende hut? Vind je 
een hut nog een beetje 
lastig, dan kun je ook 

insectenhotel, een hamsterkooi of konijnenhok 
maken. In dit boek leer je van alles over het 
gebruik van de juiste materialen, gereedschappen 
en waar je op moet letten als je zelf gaat bouwen.

Scoutingdetectives
In dit tweede deel van ‘de Bosdorp Brigade’ 
schakelt Scoutinggroep Riekerke de hulp in van de 
jonge detectives Lisa, Moen en Jonne. Er is een 
grote tent gestolen, 
waardoor de scouts niet 
naar de Nationale Jamboree 
kunnen. Om de diefstal op 
te lossen, gaan de drie 
vrienden undercover bij de 
Scoutinggroep. Ze krijgen er 
te maken met een vreemde 
leidster, een zeer onaardige 
vader en een verkenner die 
spoorloos verdwijnt. De 
Bosdorp Brigade staat voor een raadsel. Lukt het 
ze om de tent terug te vinden?

WINNEN? Stuur een mail met jouw adres naar scouty@scouting.nl en wie weet win jij een van deze mooie prijzen.

Het nieuwe junglevriendje Dahinda laat graag een Indiase  
traditie zien. Én horen. In deze tijd van zomerfestivals en dansen  
in de buitenlucht, kan iedereen eraan meedoen. Gaat er al een belletje rinkelen?  
Het gaat over instrumentjes maken en die op je lichaam dragen.

Bollywoodfilms
Met belletjes kun je van alles maken. Ze voegen 
een beetje muziek toe aan kaarten en knutsel-
werkjes. Of aan het halsbandje van de kat zodat 
je die hoort aankomen. Wat dacht je van 
rinkelende pols- en enkelbandjes voor jezelf? 
Gemaakt van oude sokken, met de belletjes 
erop genaaid, zijn die geweldig om mee te 
dansen en te shaken. Net als in Bollywoodfilms: 
enorm sfeerverhogend!

Rinkeldekinkel 
Een enkel belletje klinkt al leuk, maar met een 
hele serie maak je een soort soundscape. Ga dus 
eerst naar de winkel om ze te kopen. Ze zijn er 
in allerlei maten en kleuren metaal. Bij de 
Action, fourniturenwinkels en dierenwinkels, 
of bestel ze via internet, met de hulp van een 
ouder iemand. Let erop dat er een ringetje aan 
de bovenkant zit om ze vast te maken. 

Dit heb je nodig
• belletjes
• sok (stevig en elastisch)
• schaar
• naald en draad

Zo maak je het
1. Knip uit het beendeel van de sok een stevig 
bandje. Misschien heb je wel eens een zweet-
bandje geknipt? Zoiets, dus. De breedte kun je 
zelf bepalen, houd maximaal 5 centimeter aan. 
2. Pak een dikke naald en een stuk garen of 

Maak muziek met 
je lichaam

draad van zo’n 30 centimeter uit de naaidoos. 
Frutsel de draad door het oog van de naald.
3. Steek de draad vanaf de binnenkant door de 
sok naar buiten. Trek door, maar hou binnenin 
een eindje van 5 centimeter over, voor het 
vastknopen straks. 
4. Haal de naald door het rijgoogje van je 
belletje en steek hem weer terug naar de 
binnenkant van je sok. Herhaal dit een paar 
keer, zodat je met kleine lusjes het belletje 
vastnaait. Eindig binnenin.
5. Draai de sok om en knoop het beginstukje 
van de draad aan het afgeknipte eindstukje, 
zodat de naaisteek goed vastzit. 
6. Begin een paar centimeter ernaast of eronder 
opnieuw. Je kunt ook met dezelfde draad 
doorwerken, maar trek hem niet te strak want 
de stof moet rekbaar blijven.

Klinkende instrumentjes
In India gebruiken buikdanseressen ook 
rokjes en sjaaltjes waar dunne muntjes aan 
zijn genaaid. Deze geven een tingelend geluid 
als ze tegen elkaar komen. Kun je zelf 
dingetjes bedenken om op stof te naaien 
waarmee je klanken of ritmes kunt maken?

scouty |  15

Survival in de bush 
Een ding is zeker: dit boek heeft Mowgli niet 
nodig. Hij zou wel weten hoe hij een safari 
overleeft, maar 
jij? Weet jij wat je 
nodig hebt als je 
gaat kamperen in 
de bush? En 
hoever reikt jouw 
kennis over 
Afrikaanse dieren, 
planten en 
bomen? Lees, 
blader en ontdek 
alles in deze 
safarigids! 
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40 jaar milieubewust
Heb je gezien hoe De Jeugd van Tegenwoordig in hun 
videoclip flessen kapot smeet? Nogal heftig, maar hun 
nummer Glasbak was bedoeld om de 40ste verjaardag van 
het oerhollandse straatmeubelstuk te vieren. Je ouders 
weten vast nog wel dat ze glas eerst gewoon in de 
vuilnisbak gooiden. Totdat, inmiddels 42 jaar geleden, in 
Den Bosch de eerste gemeentelijke glasbak werd geplaatst. 
Gescheiden glasinzameling is nu de normaalste zaak van de 
wereld geworden. We krijgen er driekwart van ons glas mee 
terug, en glas kan oneindig vaak gerecycled worden zonder 
dat het aan kwaliteit verliest!

Modern straatmeubilair
De glasbak en andere voorwerpen die in de openbare 
ruimte staan noem je straatmeubilair. Denk aan verkeers-
zuilen, prullenbakken, banken, urinoirs, verlichting en 
parkeerautomaten. Handige voorwerpen, maar niet altijd 
even mooi. Ze moeten namelijk tegen een stootje kunnen, 
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Je hebt hem vast wel eens gebruikt. De glasbak. Hij is 
niet meer weg te denken uit het Nederlandse 
straatbeeld, maar bestaat pas 40 jaar. Wat gebeurt er 
eigenlijk nadat je die fles erin hebt gegooid? Van 
scherven sorteren en smelten tot glasmoleculen 
verbinden. 
 
Als eerste wordt de glasbak geleegd in een vrachtwagen, 
die de scherven naar de glasfabriek brengt. Daar breekt 
een machine het glas verder in stukjes van maximaal zes 
centimeter. Die komen op een lopende band terecht, 
waar ze een aantal scheidingsstappen doorlopen. 

Afval scheiden
Een magneet haalt de metalen uit het glas, zoals lood. 
Restjes eten en papier worden van de scherven gewassen. 
Wist je dat het papierpulp kan worden verwerkt tot 
bakstenen? Niet-magnetische metalen, zoals het 
aluminium van deksels en schroefdoppen, worden eruit 
gehaald door gebruik te maken van hun zogenaamde elek-
trische geleiding. Alle metalen gaan naar hoogovens om 
gerecycled te worden.

Kleur bij kleur
Om wit glas te maken, mag er maar een paar procent van 
andere kleuren in het schervenmengsel zitten. Een laatste 
sensor maakt het onderscheid tussen die verschillende 
kleuren en laat een kleine hamer elk stukje de juiste bak 

intikken. Deze kleurensensor haalt ook meteen alle 
stukken keramiek en stenen eruit, want hier kan geen licht 
doorheen. Knap dat de sensor dit allemaal kan onder-
scheiden! Als er aparte glasbakken staan voor wit, bruin 
en groen glas, kun je natuurlijk zelf vast voorsorteren. Dat 
spaart weer energie.

De smeltoven in!
En dan: de smeltoven in, waar het minstens 1000 graden 
is. Het gesmolten glas wordt opnieuw in de juiste vorm 
gegoten. Voor de liefhebbers: glas bestaat eigenlijk 
voornamelijk uit zand. Als je glasscherven gaat verhitten, 
wordt alles weer vloeibaar en kun je er weer nieuw glas 
van maken.  

weerbestendig en ‘hufterproof’ zijn. Maar je ziet 
gelukkig steeds meer sierlijke houten bankjes, exempla-
ren met mozaïek of hippe betonnen ligstoelen op de 
boulevard. En de glasbak, die begon als een enorm grote 
en hoekige knalgele container, is nu vaak onder de 
grond verstopt, met een bescheiden groene ingang 
erboven.

A R N E  VA N  D E R  R E ESTRIP      

HOE 
WORDT HET 

GEMAAKT
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DIT KAN IK BETER 
DAN M’N OUDERS! 

Yoga

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

Trekken je ouders zo’n serieuze blik als ze 
de zonnegroet gaan doen op hun matje? 
Maar yoga is ook spelen, lachen, springen, 
balanceren en fantaseren. Doe de tijger, 
de beer of de slang en voel je energie 
stromen. 

Op de open plek in de jungle, 
oefenen de dieren onder 
leiding van Dahinda elke dag. 
Want yoga is de beste manier 
om fit te worden, met je lichaam 
én met je geest. Dat komt doordat je bij de stretchbewe-
gingen ook bezig bent met ontspannen ademhalen. 

Dierenmanieren
In India, lang geleden, keken wijze yogi’s naar de dieren in 
de natuur. Ze zagen dat die zich bij het opstaan en voor 
het slapen gaan langzaam uitstrekten, om hun lijf soepel 

te houden. Sommige dieren maakten imponerende 
brulgeluiden of lieten zien hoe sterk ze waren. 

Dieren die daarvan schrokken, schudden 
hun lijf heel snel om de stress van zich 

af te laten glijden. De yogi’s merkten 
dat als ze de dieren nadeden, ze 
zelf ook soepel en sterk werden. 

 
Hupsen als Baloe
Doe of je lijf heel zwaar is, schud het uit en stamp in de 
rondte. Haal je schouders af en toe op, en laat ze daarna 
lekker uithangen. Stel je voor dat je langzaam steeds 
lichter wordt en verleg je 
aandacht van de grond naar 
de lucht. Loop uiteinde-
lijk op je tenen, 
adem in, strek je 

armen omhoog en ga zweven aan de boomtakken. 

Sluipen als Shere Khan
Ga op je knieën zitten en laat je voorover zakken zodat je 
op je handen steunt. Schuif een hand ver vooruit en strek 
het tegenovergestelde been uit naar achteren, tenen op 
de grond. Als je zo uitstrekt, kun je goed door 
je neus inademen. Trek het been naar voren 
en zet met je andere hand een nieuwe pas. 
Zo sluip je door de kamer. Gooi aan het einde 
van je tocht je hoofd 
omhoog en brul het uit!

Kronkelen als Kaa
Ga op je rug liggen met je ogen gesloten en adem rustig. 
Voel hoe je billen, ruggenwervels, armen en benen naar 

het middelpunt van de aarde 
worden getrokken.  
Rek je lekker uit en kronkel als 

een slang.

Begin de dag met een lach
In India hebben ze ook lachyoga. Je ziet mensen die 

bijna niks hebben aan geld of bezit, zichzélf blij 
maken. In een groep op een plein steken ze hun tong 

uit als een leeuw, klauwen naar elkaar als een kat, 
schudden hun lijf los, klappen in hun handen en 

lachen het uit met hun armen in de lucht.  
Inspirerend!

18 |  scouting magazine 
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Tijdens Nawaka zijn de 
nieuwe waterscoutinsignes 
gepresenteerd. Echt iets voor 
tijdens een zeilopkomst.  

Hier zijn alvast een aantal spelmogelijk- 
heden die je kunt gebruiken om thuis en 
tijdens je opkomst aan het insigne 'Welkom 
aan boord' te werken. Ben je inmiddels al 
een doorgewinterde waterscout en is het 
insigne 'Welkom aan boord' te makkelijk 
voor je? Of ben jij een echte waterrat en 
zwem jij iedereen eruit? Neem dan eens 
een kijkje bij de andere nieuwe waterscou-
tinsignes op de handige insignekaart.

Tips voor thuis
• Zoek je zwemdiploma’s eens op en neem 
deze mee naar de opkomst om aan de leiding 
te laten zien. Zo kun je aantonen dat je kunt 
zwemmen en voldoet aan de eisen van 
zwemdiploma A.
• Maak een knopenbordje waarop je bij elke 
knoop een bijschrift plaatst. In het bijschrift 
schrijf je waar de knoop voor wordt gebruikt. 
Op het knopenbordje laat je de volgende 
knopen zien:
 - Achtknoop
 - Mastworp
 - Paalsteek
 - Kikker beleggen
 - Halve steek

Voorbeeld opkomst
10:00 Openen en afvaart
10:15 Vletonderdelen memory
11:15 Pauze/vrij zeilen
12:15 Bakboord/stuurboord
13:00 Sluiten

De spellen die gebruikt zijn voor deze 
opkomst staan op de activiteitenbank.

Vletonderdelen memory
Herkennen van vlet onderdelen en functie. 
Gelijktijdig oefenen met roeien/zeilen/
wrikken en aanleggen.

Op verschillende onderdelen van de vlet 
worden gekleurde briefjes met nummers 
geplakt. De bakken kunnen bij de centrale 
post (een boot voor anker) kaartjes halen 
met namen en omschrijvingen van onderde-
len. Deze moeten door de baksleden bij de 
juiste getallen worden geplakt. Elke keer dat 
een boot aanlegt bij de centrale post mogen 
er 1 of 2 kaartjes gehaald worden (afhankelijk 
van de tijd). Daarna moet de bak naar een 
boei varen voor zij weer terug mogen komen. 
Welke boot heeft als eerste alle kaartjes met 
namen en omschrijvingen bij de juiste 
onderdelen geplakt?

Welkom aan boord

Je hebt aangetoond:

q Dat je kunt zwemmen, bijvoorbeeld  

 door je zwemdiploma A te laten zien.

q Dat je kennis hebt van de belangrijkste  

 onderdelen van een vlet door  

 15 onderdelen te kennen.

q Dat je kennis hebt van vaarterminologie  

 door 10 termen te kennen en begrijpen  

 (bakboord, stuurboord, overstag, gijp,  

 hoger- en lagerwal, roeien, zeilen,  

 wrikken, hoger- en lagerwal,  

 oploeven/afvallen).

q Dat je de volgende knopen kunt leggen  

 en kunt uitleggen waar je deze toepast:  

 achtknoop, mastworp, paalsteek, kikker  

 beleggen, halve steek.

q Dat je de bagage op een watervaste  

 manier aan boord kunt opbergen.

q Dat je een verantwoord bemanningslid  

 kunt zijn en kennis hebt van de gevaren  

 aan boord en daarnaar kunt handelen:

 • Kiezen van kleding en schoeisel.

 • Regels voor het dragen van reddings- 

     vest.

 • Bukken voor een gijp.

 • Niet staan en lopen in de boot.

 • Handen binnenboord.

 • Vaarregel goed zeemanschap kennen.
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Bakboord/stuurboord
Oefenen van nautische termen. Teken voor 
elke bak de vorm van een vlet op de grond 
en teken er een windpijl naast. Eventueel kan 
er een stok met een zeiltje op de plaats van 
de mast geplaatst worden.

De ploegen staan in hun ‘vlet’. Wanneer de 
spelleider een nautische term roept gaan de 
baksleden op de juiste plek in hun ‘vlet’ 
staan. Baksleden die niet/te laat op de juiste 
plek staan zijn af. Welke bak wint er?

Nautische termen en locaties
• Bakboord
• Stuurboord
• Hogerwal
• Lagerwal
• Gijp (iedereen gaat zitten en bukt)
• Mast
• Voordek
• Achterdek
• Zwaard
• Roer
• Doft

WATERSCOUTI NG INSIGNESWATERSCOUTI NG INSIGNES

Uitdagende  
Scoutingtechnieken
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Huh? Lava is toch gloeiend heet en dus  
altijd rood? Ja, over het algemeen klopt dat  
wel. Behalve bij één vulkaan. Op het Indonesische  
eiland Java ligt in het oosten vulkaan Kawah Ijen. Deze 
spuwt spectaculaire blauwe lava. ’s Nachts borrelen 
felblauwe vlammen naar boven, wat er onvoorstelbaar 
mooi uitziet. De blauwe vloeibare massa druipt langs de 
stenen van de vulkaan naar beneden. 
De 2.600 meter hoge Kawah Ijen is een zwavelmijn. De 
unieke kleur is afkomstig van opstijgende zwaveldam-
pen, die bij contact met de lucht ontvlammen en zo de 
typische blauwe kleur laten zien. 

Niet jaloers
Overigens kun je de blauwe kleur alleen ’s nachts 
bewonderen. Overdag is het business as usual en 
fungeert de vulkaan als zwavelmijn. Mijnwerkers, die na 
een uitbarsting moeten wachten tot de lava weer is 
afgekoeld, winnen het gele zwavel uit de vulkaan, wat 
wordt verkocht om te worden gebruikt in de rubberin-
dustrie, voor het bleken van suiker en om bijvoorbeeld 
kunstmest, vuurwerk en lucifers van te maken. 
En hoe mooi de vulkaan ’s nachts ook is, wees maar niet 
al te jaloers op die mijnwerkers. Meerdere keren per dag 
moeten ze afdalen in de krater om te midden van 
schadelijke gassen brokken zwavel te verzamelen. Ze 
laden deze gele brokken in speciale manden, die ze op 
hun schouders naar boven dragen. Hun vracht weegt 
vaak tussen de 45 en 100 kilo en ze leggen daar 

kilometers per dag mee af. Aan het einde van de dag 
heeft zo'n arbeider tussen de 2 en de 10 euro verdiend.

Turquoise water
Zelf dit natuurverschijnsel eens zien? Dat kan. De 
vulkaan is door toeristen te beklimmen. Een mooie 
uitdaging, want hij staat niet alleen bekend om z’n 
blauwe lava, ook het prachtige kratermeer gevuld met 
turquoise gekleurd water is een plaatje. 
Blauwe lava is dus uniek, maar er is op de wereld nog 
één plek, waar bij een vulkaanuitbarsting blauw vuur te 
zien was. Toen de Kilauea vulkaan op Hawaï uitbarstte, 
was de lava wel ‘gewoon’ rood. Toen de lava echter naar 
beneden stroomde en zelfs de bebouwde kom bereikte, 
‘lekten’ er slierten spookachtig blauw vuur uit scheuren 
in het wegdek. Wat bleek? Onder het asfalt van wegen 
en onder gebouwen lag materiaal van dode planten en 
bomen begraven. Bij de afbraak daarvan komt normaal 
methaangas vrij, dat langzaam aan de atmosfeer wordt 
afgegeven. Door het asfalt en beton hoopte dit gas zich 
echter op in holen en spleten. Toen de wegen door de 
hete lava openscheurden, kwam het gas in aanraking 
met hitte en zuurstof, waardoor het vlam vatte. Et voilà: 
blauwe vlammen, zoals ze bij ons uit een gasfornuis 
komen. Alleen dan uit het wegdek. Spooky! 

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 elke 
Scouting magazine leggen we een bijzonder natuurverschijnsel uit. 

Deze keer: blauwe lava

BLAUWE LAVA
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Scouts zijn er in alle soorten en maten, en met  

verschillende geloven. Kun jij aan het voorwerp zien 

bij welke van de vijf wereldreligies het hoort? 

  
A. Christendom
B. Islam
C. Jodendom
D. Hindoeïsme
E. Boeddhisme

1.

A. Christendom
B. Islam
C. Jodendom
D. Hindoeïsme
E. Boeddhisme

3.

5.

4.

  
A. Christendom
B. Islam
C. Jodendom

2.

1 c (jad, bladwijzer), 2 b (tasbih, gebedssnoer), 3 a (beeld van de 
heilige maagd Maria), 4 c (menorah, zevenarmige kandelaar), 5 
d (beeld van Ganesha, god van de wijsheid) 

Wereldreligies
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Deze keer: blauwe lava

BLAUWE LAVA
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Scouts zijn er in alle soorten en maten, en met  

verschillende geloven. Kun jij aan het voorwerp zien 

bij welke van de vijf wereldreligies het hoort? 

  
A. Christendom
B. Islam
C. Jodendom
D. Hindoeïsme
E. Boeddhisme

1.

A. Christendom
B. Islam
C. Jodendom
D. Hindoeïsme
E. Boeddhisme

3.

5.

4.

  
A. Christendom
B. Islam
C. Jodendom

2.

1 c (jad, bladwijzer), 2 b (tasbih, gebedssnoer), 3 a (beeld van de 
heilige maagd Maria), 4 c (menorah, zevenarmige kandelaar), 5 
d (beeld van Ganesha, god van de wijsheid) 

Wereldreligies
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De kruidentuin kennen we allemaal wel. En ook zul je weleens een takje verse 
munt in je theekop hebben gehangen. Maar ken je deze theesoorten en -combi’s 
al? Zo verbouw je jullie eigen theetuin. 

EEN EIGEN THEETUIN

Thee uit eigen tuin: da’s pas duurzaam. Én lekker.
Je hebt er maar een klein stukje tuin – of terras – 
voor nodig. Theekruiden groeien prima in potten. 
Misschien beter zelfs, dat voorkomt dat ze gaan 
woekeren. 

1. Zaai de zaden in kleine potjes (april) of eventueel 
in de volle grond vanaf april, mei (volg de aanwijzin-
gen op de verpakkingen).
2. Houd zowel tijdens het ontkiemen als erna de 
aarde redelijk vochtig.
3. Eventueel 1x verspenen (plantjes uit elkaar halen 
en in een grotere pot overplanten) en dan in de volle 
grond planten. Zon of halfschaduw is fijn. 
4. Geef tijdens de groei om de 2 dagen water en 
oogst als de plant groot genoeg is naar behoefte. 
Zijn ze groot genoeg? Dan kun je je thee gaan zetten. 
Laat kokend water 2 minuten afkoelen en laat de 
bladeren, stengel met bladeren of bloemetjes 5 
minuten trekken. Verwijder de blaadjes en bloeme-
tjes (tip: gebruik een thee-ei) en zoet de thee eventu-
eel met honing of suiker. Gebruik je hele zaden van 

de plant? Laat die dan iets langer trekken (5 tot 10 
minuten). Hele zaden zitten beter ingepakt en geven 
dus pas later hun smaak goed af. 
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hoe maak je zelf... Wat doet wat? 
Verse kruidenthee is niet alleen 
lekker, je kunt met een handje 
blaadjes/bloemetjes/zaadjes of 
paar takjes ook specifieke proble-
men mee aanpakken. Gevalletje 
win-win. 

Munt ➞ lost slijm op, goed tegen 
reisziekte en andere misselijkheid, 
vermindert stress, bevordert de 
spijsvertering

Lavendel (gebruik de bloemetjes) ➞ 
rustgevend, goed tegen slapeloos-
heid. Het ontspant de spieren en 
zenuwen 

Citroenverbena of verveine ➞ tegen 
nervositeit, goed voor je maag en 
darmen

Kamille (gebruik de bloemetjes) ➞ 
bij keelpijn en verkoudheid, licht 
kalmerend, tegen maagkrampen en 
koorts 

Rozemarijn ➞ geheugen verbete-
rend, stimuleert de doorbloeding 
(goed voor je huid) 

Venkel (gebruik de blaadjes, zaadjes 
óf de wortel) ➞ tegen vastzittend 
slijm (hoest), helpt bij een opgebla-
zen gevoel en werkt vocht afdrijvend 

Salie ➞ tegen krampen en overmatig 
zweten, goed voor je spijsvertering 
en tegen ontstekingen in je mond

Citroenmelisse ➞ Rustgevend bij 
stress, onrust, werkt bij spanning op 
maag en darmen

Anijs (gebruik de zaadjes) ➞ 
bevordert de spijsvertering en helpt 
tegen misselijkheid. Ook slaap je er 
lekker op 

Steengoede combi’s: 
Je kunt theesoorten prima combineren. Let 
daarbij op smaak én op de werking van de 
theekruidensoorten. Sommige kruiden zijn 
immers rustgevend, terwijl andere juist 
stimulerend werken (zie hiernaast). 

• Kamille & munt
 zowel koud als warm lekker 
• Kamille & citroenmelisse 
 rustgevend en kalmerend
• Rozemarijn & anijs
 goed voor de spijsvertering
• Kamille, anijs en citroenverbena
 ideaal om lekker te kunnen slapen 
• Grapefruitmunt & citroenmelisse 
 verfrissende combi

Onkruid? Prima!
Piept er een brandnetel tussen je theeplantjes 
door? Ook die kun je in een kop heet water 
hangen. Want wist je dat brandnetelthee 
goed is voor huid en haar? Het voorkomt en 
geneest huiduitslag, steenpuisten en acné en 
het gaat vette huid en haren tegen. Dat komt 
vooral door de hoge percentages foliumzuur 
en B-vitaminen.

Kruiden drogen 
Je kunt verse kruiden drogen, om ook in de 
winter je eigen thee te kunnen trekken. Handig 
als je van één soort een beetje (te) veel gezaaid 
hebt. Dat kan op 2 manieren: 
• Maak een bosje en hang dat donker weg. 
• Droog ze in de oven. Leg de takjes kruiden (of 
partjes fruit!) op een rooster, zet de oven op 40 
tot 65°C (bij kruiden die minder vocht bevatten 
(denk aan naaldjes zoals rozemarijn) zet je de 
oven op een lagere stand). Laat de deur op een 
kier staan, klem er bijvoorbeeld een houten 
lepel tussen. 
Bedenk dat je van gedroogde kruiden minder 
nodig hebt om thee te zetten. Dat komt omdat 
water de smaakstoffen van gedroogde bladeren 
beter opneemt dan van verse bladeren. Denk:
 1 el gedroogde kruiden per 500 ml water.  
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De kruissjorring gebruik je om twee palen stijf 
haaks op elkaar vast te maken. Maar als je een 
verbinding wilt waarbij de palen helemaal niet 
haaks op elkaar komen of als je juist nog wel de 
twee palen wilt kunnen bewegen is de achten-
sjorring de oplossing. Deze sjorring is technisch 
vergelijkbaar met een verbinding met bout en 
moer, waarbij ook elke hoek tussen de twee 
palen mogelijk is. De sjorring bestaat uit een 
aantal 8-vormige slagen om de twee palen, 
waarna de slagen worden samengeknepen met 

Meer informatie over dit onderwerp:

een woeling die, tussen de palen, strak om de 
slagen wordt gelegd. Moeten de twee palen ver 
uit elkaar kunnen draaien dan houd je wat meer 
ruimte tussen de palen en wordt de woeling 
breder. Met de achtensjorring maak je ook 
eenvoudig een driepoot of verbind je vier of 
meer palen aan elkaar. 

Op knoopenzo.nl wordt alles uitgelegd, zodat je 
ook de mogelijkheden voor het begin en eind 
van deze sjorring te weten komt.
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Achtensjorring 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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Zeilschool Scouting Nederland (CWO 
erkend) biedt cursussen aan op niveau 
Kielboot 1,2 en 3. Er zijn vier jongeren- 
weken (11 tot 15 jaar) en twee ouderen- 
weken (16+). Alle scouts (en niet-scouts) 
zijn welkom, ook als je nog nooit gezeild 
hebt! We vragen Kailah (16) en Lobke (15) 
naar hun ervaringen met de zeilschool.  
 
Wat heeft jou over gehaald om op de 
zeilschool zeil les te volgen?
Kailah: “Ik wilde graag leren zeilen en ben 
gaan rondkijken bij zeilscholen. Toen ben ik 
een advertentie van de Zeilschool Scouting 
Nederland tegen. De uitstraling van gezellig-
heid die de foto’s uitstraalde trok mij erg aan.”

Lobke: “Mijn ouders zijn 25 jaar geleden 
instructeur bij de zeilschool geweest. Toen 
mijn broer en ik wilden leren zeilen, leek het 
mijn ouders leuk om ons ook naar de 
zeilschool te sturen.  Zij hebben echt een 
top tijd gehad dus leek het mij leuk om hier 
ook heen te gaan.”

Wat vind je van de instructeurs?
Kailah: “De instructeurs zijn geweldig, 
knettergek en super grappig. Als er iets zijn 
ze altijd bereid om je zo goed mogelijk te 
helpen.”

Lobke: “De instructeurs maken je week 
compleet! Ze zorgen altijd voor een gezelli-
ge sfeer. Ze zijn stuk voor stuk geweldig je 
kan er mee lachen, gieren en brullen maar 
ook voor de serieuze onderwerpen kan je 
altijd bij ze terecht.”

Wat zijn je leukste herinneringen aan de 
zeilschool?
Kailah: “Het eerste jaar in 2014 heb ik de 
basis gelegd voor het leren zeilen. Dit jaar 
heeft een geweldige indruk op me achterge-
laten. Sindsdien ben ik elk jaar aanwezig op 
de zeilschool. Ook afgelopen jaar vond ik 
fantastisch. We zijn met een grote groep 
vrienden die ik de afgelopen jaren op de 
zeilschool heb ontmoet in dezelfde week op 
les gegaan. Hier hebben we enorm veel lol 
gehad met het thema, de gekke spellen en 

de opblaasdieren die we hebben mee- 
genomen.”

Lobke: “Afgelopen zomer zijn we met een 
hele grote groep vrienden gegaan en hebben 
we allemaal opblaasdieren meegenomen en 
elke dag gezwommen. Deze vrienden heb ik 
allemaal ontmoet op de zeilschool en ik 
spreek nu ook buiten de zeilschool met ze af. “

Kijk op zeilschool.scouting.nl voor actuele 
data en meer informatie! 

Leer goed zeilen tijdens de zomerweken
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Spannende games

1,5 meter

opkomst

proof!

Ook leuk

voor 

thuis!

Escape Room The Game

€ 24,95

Escape Room The Game
Virtual Reality en andere uitbreidingen

Black Stories

€ 9,95

Los het mysterieuze, enge of 
spannende raadsel op door de juiste 
vragen te stellen. Black Stories kan je 
goed op 1,5 meter afstand spelen en 
zelfs via WhatsApp. 

Zes

 spannende 

edities!

Escape Room The Game

Escape Room The GameEscape Room The GameEscape Room The Game

Beleef de spanning van een 
Escape Room thuis of tijdens 
een opkomst. Dit spel bevat 4 
spannende avonturen en zijn te 
spelen met 1,5 meter afstand.

Uitgespeeld? Er zijn 
diverse uitbreidingen 
verkrijgbaar. Voor de 
uitbreiding heb je het 
basisspel The Game 
nodig.

€ 39,95

€ 9,95

De achterkant van  
een Minecraft-server

Ik ben Jochem en lid bij Scouting Don Bosco in 
Alkmaar. Een Scoutingvriend vroeg of ik kon 
helpen bij het opzetten van een Minecraft-plat-
form.

We hebben gemerkt dat het belangrijk is om 
samen met het projectteam een duidelijk doel 
te stellen. Bij ons is dit de ‘launch date’ 28 april. 
Vanuit de lanceerdatum werk je terug en maak je 
een plan wat er allemaal op welk moment moet 
gebeuren.
Er zijn talloze dingen die we op Scouting doen 
die we ook in Minecraft kunnen doen. We zijn 
aan het denken over Scouting- en bouwwedstrij-
den, online clubhuizen en bekende Scoutingspe-
len omtoveren.

Door het coronavirus moest ineens iedereen thuisblijven. Om het toch mogelijk te maken om 
Scoutingopkomsten door te laten gaan kwamen een aantal scouts op het idee om een  

Minecraft-server op te zetten voor alle scouts uit het hele land. Jochem, één van de project- 
leden vertelt  hoeveel werk dat nu eigenlijk is en wat het oplevert.

Het is fantastisch om onderdeel te zijn van een 
team dat met veel plezier naar één doel 
toewerkt. Super om op een gegeven moment 
een hele hoop scouts bij elkaar te zien samen-
werken en samen spelen in één virtuele wereld.
Wat is het leuk om te zien dat een groep van 
scouts, die elkaar niet kent, via een oproep op 
Facebook zo snel en met zoveel kennis aan de 
slag kan en een vet resultaat neer kan zetten.

Een Minecraft-server opzetten is zo gedaan, 
maar voor heel Scouting Nederland moet je 
ineens denken aan dingen als capaciteit, 
support, beveiliging, privacy en VOG's.
Vanwege de hoeveelheid werk en de verschillen-
de soorten kennis had ik dit nooit in mijn eentje 
kunnen doen. We kunnen ook nog enthousiaste 
jongeren vanaf 16 jaar gebruiken als architecten 
/ bouwers en als leiding.
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jongeren vanaf 16 jaar gebruiken als architecten 
/ bouwers en als leiding.
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italki 
Voor wie open staat voor andere 
culturen en vreemde talen: met de 

italki app leer je de taal van lokale ‘leraren’. En 
ook jijzelf kunt als ‘local’ jouw taal wereldwijd 
aan anderen leren. Selecteer jouw leraar op 
basis van je interesses, vaardigheden en 
leertempo. Met meer dan 130 talen om uit te 
kiezen. 

Italki | Gratis | Android en iPhone (maar let op: je betaalt wel 
voor de taallessen) 

Gboard 
Vaak met emoji in de weer, maar 
kun je tussen al die varianten nét 

de juiste niet vinden? Met de ‘Emoji Kitchen’ in 
de verbeterde versie van Gboard is dat verleden 
tijd. Hiermee mix je emoji en verstuur je ze als 
stickers. Zo heb je eindeloze mogelijkheden om 
het perfecte ‘recept’ voor de juiste emoji te 
vinden. 
 
Gboard | Gratis | Android en iPhone

ikzegniets.nl 
Hebben we allemaal weleens ‘last’ van: even 
helemaal aan niets willen denken en 
gewoonweg even chillen met een glimlach 
op je gezicht. Dan móet je deze blogpagina 
bij je favorieten zetten. Met waanzinnige 
verhalen, humor en onderbroekenlol. Lezen 
over een afgeknipte teennagelverzameling? 
De beleving van melk? Het poepschepje 
van de hondenbezitter? De hobby eieren-la-
ten-ontploffen-in-de-magnetron? Je hebt je 
blog gevonden! 

dylangaatnaarbuiten.nl   
Denk jij ook na over een duurzaam leven? 
Blogger Dylan – ex-pessimist, ooit surfer, later 
backpacker, maar nu vooral een mens dat blij 
wordt van buiten zijn - blogt over zijn reis naar 
een (duurzaam) leven in de buitenlucht. Over 
hoe dat soms wel (afvalvrij) en soms niet lukt 
(weer een overvolle prullenbak na zijn 
verhuizing naar Den Haag). Over bijzondere 
ontmoetingen (met een wolvenexpert) en over 
hoe je met ‘de drie B’s’ de natuur kunt 
beschermen. Nieuwsgierig? Check dan meteen 
de prachtige natuurfoto’s van zijn reizen. 

Airport Madness 3D:  
Volume 2 
Oké, je hebt even geduld nodig bij 

het installeren, maar staat ie eenmaal op je 
mobiel of iPad, dan is dit een supertof spel. Als 
luchtverkeersleider verplaats je de vliegtuigen 
zo snel als je kunt, terwijl botsingen in de lucht 
worden vermeden. Kies goed of slecht weer en 
doe je best om het jetverkeer naar en uit acht 
verschillende wereldluchthavens te beheren. En 
dat allemaal vanuit een 3D verkeerstoren. 

Airport Madness 3D: Volume 2 | Gratis | Android en iPhone

DE LEUKSTE 
BLOGS/VLOGS
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“Brenda staat altijd achter mijn keuzes en 
steunt me door en door”
Mara: “Bij de welpen waren wij nog niet ongelofelijk 
close. Dit veranderde enorm toen wij als enige meisjes 
samen overvlogen naar de scouts. Pas na een jaar kwamen 
er weer andere meiden bij. In die twaalf maanden zijn we 
ontzettend naar elkaar toe getrokken.” 

Samen gek doen
“Aan Brenda is echt alles leuk. Ze is stoer, super lief, lekker 
gek en heeft geweldige humor. Daardoor kunnen wij 
samen zo lekker gek doen. Brenda maakt elke week wel 
iets mee en dus is er altijd wat om over te kletsen en te 
grappen. Ik kan haar alles toevertrouwen. We denken ook 
over de meeste dingen hetzelfde. Als we iets zien wat ons 
niet bevalt dan praten we er met elkaar over en komen 
we erachter dat we er hetzelfde instaan. Het is heel fijn 
dat ze altijd achter mijn keuzes staat en me steunt.” 

Rotzooi en gezelligheid
“Brenda en ik vullen elkaar op een hele mooie manier aan. 
Op sommige vlakken ben ik wat onzekerder en kan zij mij 
helpen en dat werkt andersom precies zo. Eigenlijk is 
gewoon alles leuk aan Brenda. En ja, soms doet ze wel 
eens domme dingen, maar ach dat doe ik ook zo vaak!  
We zien elkaar voornamelijk bij Scouting, dan kletsen we 
altijd goed bij voor de opkomst begint. We zijn het liefst 
lekker buiten: samen op kamp, hiken, pizza’s bakken en in 
de zomer naar het Blauwe Meer om te zwemmen. En met 
Brenda is een kamp geen kamp zonder water- of 
verfgevecht! Gegarandeerd rotzooi en gezelligheid met 
haar!”

“Wij zullen elkaar nooit uit het oog  
verliezen”
Brenda: “Toen ik Mara voor het eerst ontmoette, vond ik 
haar direct aardig. Na de Scoutingopkomsten speelden 
we vaak samen bij mij thuis. Onze vriendschap werd nog 
hechter toen we overgingen naar de scouts. Nu zitten we 
bij de explorers.”

Bomvol goede ideeën
“Mara wil altijd het beste voor iedereen. Ze is echt de 
betrouwbaarste meid die ik ken en ze is ook nog eens 
hartstikke knap. Ze komt altijd met goede ideeën en weet 
mensen zover te krijgen dat ze haar helpen die uit te 
voeren. Ze kan goed met iedereen, is ontzettend lief, 
zorgzaam en heel gezellig. Het is altijd feest als je in haar 
buurt bent. Maar ze staat ook voor me klaar als het even 
niet zo lekker gaat. Dan heeft ze altijd goede raad.”

Slimme meid
“Ik leer heel veel van Mara. Ze is een ontzettend slimme 
meid. Telkens als ik bij haar ben, leer ik wel iets nieuws. 
Van kleine weetjes tot grote levenslessen. Maar wat ik het 
meest van haar leer is dat er voor alles een oplossing is en 
dat die niet moeilijk is of ten koste van iemand hoef te 
zijn. Mara weet vaak de win-win situatie te vinden bij een 
probleem. Dat vind ik heel bijzonder.”

VRIENDEN
Mara (16) en Brenda (16) leerden 

elkaar acht jaar geleden kennen 

bij de welpen van Scouting 

Schultegroep Diever. Als enige 

meiden vlogen ze over naar de 

scouts en sindsdien zijn ze 

besties for life. 

Wil je ook geinterviewd worden? 
Mail naar IXIXEL@scouting.nl
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Zaterdag: 19 km 
We nemen het treinstation van Hoorn als beginpunt, want 
de wandelgids doet dat ook. Via Scharwoude, Schardam en 
een klein stukje polder De Beemster (werelderfgoed!) kom 
je uit in Ursem en in Rustenburg. Daar ga je even van de 
route af om via de Rustenburgerdijk en Uitgang de 
SVR-boerencamping Het Woelige Nest te bereiken voor je 
eerste overnachting - www.hetwoeligenest.info.

Zondag: 17 km
Eerst even terug naar Rustenburg. Via Oterleek kom je nu in 
de stad Alkmaar terecht. Aangekomen bij het station ga je 
wederom van de route af. Via de Stationsweg kom je uit op 
de Bergerweg en op nummer 201 vind je Camping Alkmaar 
op slechts anderhalve kilometer van het historische 
centrum - www.campingalkmaar.nl.

Maandag: 15 km
Eerst zoek je het geel-rode streekpad weer op, om deze 
noordwaarts verder te volgen tot aan Schoorldam aan het 
Noordhollands Kanaal. Ook nu moet je weer even van de 
route af voor je overnachtingsplaats. Het kanaal over en de 
Kanaalweg, Damweg en Laanweg volgend kun je rechtsaf 
de Molenweg in. Zo kom je vanzelf op 
Kampeerterrein Buitenduin - www.
kampeerterreinbuitenduin.nl. Dit 
is weliswaar een iets duurdere 
camping, maar daar staat 
tegenover, dat het amper 300 m van de duinen en maar 
vier km van het natte zeestrand gelegen is. 

Dinsdag: 24 km
Vandaag krijg je het langste traject te doen. Via Schoorldam 
naar Krabbendam en zo langs de ruïne van Dwangburcht 
Nuwendoorn met uitkijktoren. Daarna langs Eenigenburg, 
Sint Maarten en Schagen. Na de plas het Keinsmerwiel en 
de Mariakapel de Keins verlaat je ook nu de route weer 
even om Camping Tulpzicht te bereiken. 
Dat doe je via de Keinsmerweg tot aan 
een brede watergang en daar rechtsaf 
tot aan Grote Sloot 458  
www.noordzee-recreatie.nl. 

Woensdag: 19 km
Terug bij Keinse verlaat je 

China heeft haar Chinese Muur van 600 jaar oud en 
Engeland haar Hadrian’s Wall van nog ouder: 1900 jaar. 
Beiden zijn grotendeels te voet te volgen. Maar ook 
Nederland heeft zoiets! In Noord-Holland ligt er de 130 
km lange Westfriese Omringdijk en die ligt er al weer 
bijna 800 jaar. Een groot gedeelte is nog steeds een 
echte dijk, om bescherming te bieden tegen het 
IJsselmeer. Dit voorjaar heeft Wandelnet het streekpad 
Westfriese Omringdijk uitgegeven, welke deze dijk 
volgt. Dus als jouw expeditieplannen voor de komende 
zomervakantie nog niet op orde zijn, reis dan maar 
rustig naar Hoorn af, om vanaf daar in acht gemakkelij-
ke etappes via een geelrode markering dat eeuwenoude 
monument helemaal te volgen. Zie www.wandelnet.nl 
voor aanschaf van die gids.

Een expeditie over een 
800 jaar oud monument

even de Westfriesedijk en volg je de dijk langs het Kanaal 
Schagen – Kolhorn. Na Kolhorn volg je het Groetkanaal tot 
aan Aartswoud. Bij aankomst van de Schoolstraat moet je 
even 300 m naar rechts en kom je op nummer 37A boeren-
camping Manuelhoeve tegen - www.manuelhoeve.nl. 

Donderdag: 21 km
Deze dag ga je binnendoor naar Lambertschaag en zo verder 
via het ‘nieuwe’ land van de Wieringermeer naar Medemblik. 
Vanaf deze stad heb je continue uitzicht op het IJsselmeer 
tot aan Wervershoof, want hier vind je op adres Dirk 
Bijvoetweg 17 Camping Zuiderzee B.V. (0227 542 345). 
Dat is gewoon een boerencamping hoor. 

Vrijdag: 18 km
Eerst ga je terug naar de IJsselmeerdijk. En daarna oostwaarts 
verder naar Andijk, Oosterdijk en tenslotte Enkhuizen. Dat is 
je eindpunt voor die dag. Voor je overnachting kun je kiezen: 
òf Camping Enkhuizer Zand (daar loop je doorheen), òf 
Camping de Vest daar vlakbij. Beide campings liggen 
zogezegd op loopafstand van het centrum.

De kosten 

Trein o.i.d. naar Hoorn €  P.M.

Campings: 8 x € 10,-  € 80,-

Foerage 8 x € 5,- € 40,-

Verzekering: 9 x € 0,70 € 6,-

Onvoorzien, etc: 10% € 12,-

Totaal: €  138,-
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Zaterdag: 16 km 
Ook deze dag staat grotendeels in het teken van de 
IJsselmeerdijk. Eerst nog door het centrum van Enkhuizen en 
door Westeinde, maar daarna via Oostergouw en Ooster-
leek continue bovenop die dijk. Tot aan Kraaienburg, waar je 
Camping De Appelhoek kunt vinden voor je laatste 
overnachting - www.appelhoek.nl. Hoewel . . . . als je 16 km 
te weinig vindt en hoe dan ook op zaterdag de expeditie wil 
beëindigen, dan kun je ook de laatste 11 km tot aan station 
Hoorn er gewoon even bij nemen. 

Zondag: 11 km 
Het allerlaatste stukje via de IJsselmeerdijk tot en met de 
binnenstad van Hoorn. 
En? Hoe voelde dat? Lopen over een eeuwenoud monu-
ment? Hopelijk in ieder geval plezierig!
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Zaterdag: 16 km 
Ook deze dag staat grotendeels in het teken van de 
IJsselmeerdijk. Eerst nog door het centrum van Enkhuizen en 
door Westeinde, maar daarna via Oostergouw en Ooster-
leek continue bovenop die dijk. Tot aan Kraaienburg, waar je 
Camping De Appelhoek kunt vinden voor je laatste 
overnachting - www.appelhoek.nl. Hoewel . . . . als je 16 km 
te weinig vindt en hoe dan ook op zaterdag de expeditie wil 
beëindigen, dan kun je ook de laatste 11 km tot aan station 
Hoorn er gewoon even bij nemen. 
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En? Hoe voelde dat? Lopen over een eeuwenoud monu-
ment? Hopelijk in ieder geval plezierig!



Ben je open naar andere mensen toe, of heb je 
vooroordelen? Interpreteer je wat iemand zegt, of 
hoor je het misschien niet eens? Iemand leren kennen, 
begint met goed luisteren. En daar zijn methodes voor. 
Door aandachtig luisteren geef je bovendien liefde 
door. Dat klinkt vreselijk soft, maar hoe fijn voelt het 
wel niet wanneer iemand je echt aandacht geeft.

Een open oor
- Wees in het moment en laat je gedachten niet  
afdwalen door je eigen verhaal. Ook niet als je 
telefoon piept.
- Maak oogcontact zodat de ander voelt dat je zijn 
verhaal aandacht geeft. Richt je lichaam naar de ander 
om interesse te tonen.
- Ga tussendoor niet al te druk knikken en ‘ja’ en ‘zeker’ 
zeggen, want dat geeft de indruk dat je in de rede wilt 
vallen.
- Laat de ander uitpraten en laat hem of haar aan het 
woord. Je kunt na een korte stilte vragen stellen; die 
met ‘waarom’ zijn vaak de beste. 
- Ga niet meteen de vergelijking maken met iets dat jij 
hebt meegemaakt of je eigen mening verkondigen. 

Een open mind
- We geven vaak automatisch onze mening, maar 
probeer de ander te begrijpen en je eens echt in te 
leven in hoe hij of zij zich voelt.
- Empathisch zijn straal je ook uit met oogcontact, af 
en toe een bevestigende hoofdknik of een glimlach.
- Wees voorbereid op vooroordelen. Elke dag maak je 
heel veel snelle beslissingen over mensen, gebaseerd 

HANDIGHEIDJES 
FOR LIFE

In de zomer vinden er normaal gesproken allerlei 
bijeenkomsten plaats. Jamborees, kampen of 
gewoon samen chillen in de natuur of in de stad. 
Nu we ons bij het schrijven van dit artikel vol in de 
Corona crisis bevinden kunnen we alleen maar 
hopen dat we straks weer terug naar ‘normaal’ 
kunnen. Elkaar leren kennen, lijkt vaak makkelijker 
dan het is. Versta je de ander wel goed? 

op je ingebouwde vooroordelen. Denk bijvoorbeeld 
aan naast wie je gaat zitten in de bus of bij de 
Scouting. Zelfs de meest neutrale persoon maakt 
onbewuste associaties wanneer hij of zij blootgesteld 
wordt aan bijvoorbeeld afbeeldingen die zwarte 
mannen aan geweld linken, die vrouwen portretteren 
als lustobjecten of die impliceren dat fysiek gehandi-
capten mentaal zwak zijn, zo blijkt uit wetenschap- 
pelijk onderzoek. Probeer dus bewust na te denken 
wie je tegenover je hebt en luister naar wat die 
persoon zegt.

Luisteren met volledige aandacht en interesse is 
begrijpen, interpreteren en evalueren wat de ander 
zegt en dat gaat niet vanzelf, er is moeite en concen-
tratie voor nodig. Leer het jezelf aan, en doe er je 
voordeel mee.

Heb jij leuke ideeën of suggesties voor deze rubriek?  
Mail ze naar ixixel@scouting.nl. 
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‘De natuur heeft ons twee oren 
gegeven en slechts één mond, 

opdat we meer zouden luisteren 
dan praten’

Zeno van Elea, Grieks filosoof, 5e eeuw v.Chr.
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DE TOEKOMST VAN INTERNET 

Realtime 
Alle communicatie, dus niet alleen die via internet, 

gaat richting ‘realtime’.  Dit betekent kortgezegd: 

uitvoerbaar in reële tijd, nu. Het is niet per se snel, 

maar wel gespitst op ‘optimaal gedrag’ van de 

gebruikte systemen. We worden in staat om ons 

gedrag beter te coördineren. De hoeveelheden aan 

informatie (data) worden streams en op deze 

streams worden voortdurend bewerkingen uitge-

voerd door computers. Om er – in real time dus 

- patronen en verbanden uit te halen. Vergelijk deze 

uitleg maar eens met Google Search, dat dagelijks 

(of eigenlijk: elke minuut, elke nanoseconde) het 

web afstruint naar websites en deze met Twitter 

indexeert, waar nieuws meteen verspreid wordt en 

dus direct te vinden is. Google begeeft zich steeds 

meer naar realtime search.

Net als ons brein 

We zijn nog maar net begonnen om onze kunstmati-

ge intelligentie verder te vergroten. Hiervoor kan 

nog veel worden geleerd van onze eigen hersenen, 

die continu in verandering zijn en zich met allerlei 

verbindingen aanpassen, afhankelijk van het gebruik. 

Voor het internet wordt momenteel al gewerkt aan 

een meer gelaagde internetarchitectuur, met 

verschillende reactiesnelheden. 

Informatie wordt steeds vluchtiger: dingen zijn vijf 

minuten interessant. In de toekomst zal internet, als 

de communicatie- en verwerkingssnelheid toe-

neemt, steeds meer in staat zijn dit soort informatie 

op te nemen. Ter vergelijking: het grootste deel van 

het menselijk brein is bezig met het verwerken van 

visuele informatie. Een groot deel van de informatie 

is alleen interessant op het moment zelf en niet op 

langere termijn.

De communicatiefrequentie kan snel omhoog, 

zodra mensen een steeds groter deel van de 

communicatie gaat uitbesteden aan zogenaamde 

‘intelligent agents’, die steeds meer van ons weten 

en namens ons kunnen handelen. Aan het Massa-

chusetts Institute of Technology wordt momenteel 

onderzoek gedaan naar hoe er meer ‘collectieve 

intelligentie’ gehaald kan worden uit de som van 

mensen (menselijke beslissers en mensen als 

informatiebron), apparaten en computers (intelli-

gente agents).

Menselijk en sociaal
Daarbij speelt onder meer semantische technologie 

een grote rol. Computers werken nu nog vooral met 

losse woorden, wij mensen werken met zinnen en 

woorden en hebben daarin een betekenis afhanke-
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lijk van hun context. Computers gaan onze taal 

steeds beter begrijpen: niet alleen het geschreven, 

maar ook het gesproken woord. Dat maakt het 

straks mogelijk om miljoenen berichten en 

geluidsopnames te analyseren en doorzoekbaar te 

maken. En dat betekent: nóg een enorm reservoir 

aan nieuwe informatie en kennis.

Ook in ontwikkelingslanden zullen steeds meer 

mensen verbonden raken met internet (globalise-

ring) en ook het aantal onderlinge netwerkverbin-

dingen zal toenemen. We zullen de komende jaren 

letterlijk óveral connected zijn: in eerste instantie 

via smartphones, later (zeg over twintig jaar) 

mogelijk ook via hersencommunicatie. 

De telefoonontwikkeling staat ook nooit stil. 

Dachten we dat we er nu al het maximale uithalen, 

over niet al te lange tijd weten telefoons steeds 

meer van ons. Nog even en dan zitten ze vol 

sensoren, waarmee ze een eigen bewustzijn hebben 

van de omgeving. En dat niet alleen: ze zullen van 

daaruit ook gaan handelen. Dat alles maakt dat 

plannen, beslissen of gedetailleerd invullen kan 

worden uitgesteld tot het allerlaatste moment: je 

kunt nog op laatste moment bijstellen, finetunen, 

net zoals het menselijk lichaam dat doet. 

The internet of things
Smartphones, printers, fotocamera’s, spelcompu-

ters, lampen, steeds meer apparaten beschikken al 

over een internetverbinding. Je smartphone is 

continu met internet verbonden en beschikt over 

sensoren als beeld, beweging, geluid en positie, 

waarmee hij informatie uit zijn omgeving kan halen. 

Dankzij ingebouwde netwerken kunnen apparaten 

met elkaar communiceren. 

Die huis-tuin-en-keuken-mogelijkheden worden 

echter ook in groter verband toegepast.

Door informatie van verschillende apparaten te 

combineren kunnen nieuwe verbanden worden 

gehaald. En die verbanden zeggen weer iets over 

ontwikkelingen in de omgeving van die apparaten. 

Denk bijvoorbeeld aan een zwerm van sensoren die 

onze gezondheid bewaken (dit is een Europees 

project, dat nog in ontwikkeling is) en die onze 

dijken bewaken (reeds geïnstalleerd in Nederland 

door o.a. TNO) of die de Japanse kust bewaken om 

op tijd een tsunami en aardbeving te detecteren. 

Uit een ‘zwerm’ van apparaten kan nieuwe kennis 

worden gehaald. 

Álles krijgt een chip
Ook mechanische systemen die handelingen 

verrichten, zoals pompen, kleppen, installaties, 

fabrieken, robots en voertuigen, zullen over een 

paar jaar allemaal met internet worden verbonden. 

Net als álle apparaten en voorwerpen in onze 

omgeving, die alle een chip in zich krijgen. Dit gaat 

leiden tot nieuwe mogelijkheden die we nu nog 

niet kunnen overzien. Denk daarbij aan: zelf 

storingen doorgeven aan reparatiediensten, of zelf 

bug fixes downloaden van het web en informatie 

over hun gebruik uitwisselen met de fabrikant. 

Bedrijven verwachten ook veel van communicatie 

met en tussen apparaten als het gaat om nieuwe 

logistiek: pakketjes volgen voortaan zelf de kortste 

route en onderhandelen die uit met andere 

apparaten, zonder tussenkomst van mensen.

Opgeteld ontstaat dus een internet van alles 

waarin mensen, machines, apparaten en computers 

met elkaar verbonden zijn. En welke nieuwe 

mogelijkheden en uitdagingen dat gaat opleveren, 

gaan we zien. En waarschijnlijk sneller dan je nu 

denkt. 

Dankzij internet ligt de wereld aan onze voeten. Vrijwel alle informatie ligt open en bloot. Maar is dat 

wel zo? Zijn we al aan het einde van ons kunnen? Nog lang niet, menen degenen die de technologieën op 

de voet volgen. Qua ontwikkeling en intelligentie zijn we pas net begonnen.
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TIP
De kunst is om geen 

onnodig hout te 
verbranden om je 

houtskool te maken. 
Gebruik het vuur dat je 

nodig hebt daarom 
bijvoorbeeld voor een 

vroege barbecue.
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Open vuur needs… houtskool

Het is vrij eenvoudig om zelf houtskool te 
maken. Wat je nodig hebt is tijd, droog 
afvalhout en een groot ijzeren blik (met 
hengsel), dat je met een deksel kunt afsluiten. 
Plus een groter metalen vat, waar het blik ruim 
in past. Boor gaatjes in de onderkant en in het 
deksel van het ijzeren blik. Stapel het hout zo 
dicht mogelijk op elkaar langs de rand van het 
blik, tot het stampvol is en er zo weinig 
mogelijk ruimte (lucht) over is. Sluit af en zet 
het blik, op een verhoging van bakstenen, in 
het metalen vat. Bouw met brandhout en 
aanmaakhout een vuur in het grote vat en laat 
het 7-8 uur branden. Houd het vuur brandend, 
vul dus – om toerbeurt - op tijd bij (tip: 
gebruik hard hout, zodat je vuur zo heet 
mogelijk blijft). Laat het vuur helemaal 
uitbranden. Na 7-8 uur zijn de verontreinigin-
gen, het vocht en de gassen uit het hout in het 
blik gebrand en heb je zuiver houtskool over. 
Laat het vuur helemaal uitbranden en afkoe-
len. Gebruik de houtskool tijdens een hike  
als aanmaakstof voor je kampvuur. 

‘Loimulohi’ - Finse Zalm op een plank 
Nodig: • hele zalm, rauw • rozemarijn • knoflook  
• zout en peper • citroen • onbehandelde houten 
plank (ca 70x20x3 cm) • keukentouw of ijzer-
draad (zonder plastic)

De gebruikte plank moet iets langer zijn dan de 
zalmzijde, zodat de plank tussen twee stenen te 
klemmen is. Bevestig de zalm op de plank met de 
staart naar boven. Breng de zalm op smaak met 
kruiden. De knoflook en de rozemarijn kun je er 
zo in steken. Zet de zalm op de plank verticaal 
en in de richting van de wind bij het vuur. 
Rooster hem 30 tot 40 minuten. Gebruik twee 
stenen of stammen om de plank(en) overeind te 
houden. Let op de rozemarijn, die mag niet 
verbranden, gebeurt dat dan staat de zalm te 
dichtbij.
De zalm wordt het lekkerst als het langzaam 
gaat. Daar waar de zalm begint te zweten (een 
melkachtige afscheiding) is de zalm precies goed. 
Als het dikste deel van de zalm stevig aanvoelt, is 
hij goed. 

Voor de aanmaak van een kampvuur is houtskool natuurlijk handig. En 
dat maak je – met wat geduld - prima zelf. Plus: een ultiem buitenrecept.  

DE WORLD SCOUT MOOT
Als scout zijn er volop mogelijkheden om je 
horizon te verbreden door deel te nemen aan 
internationale kampen. De World Scout Jambo-
ree en Roverway kennen jullie vast wel, maar 
wist je dat het daarna nog niet voorbij is?! Voor 
roverscouts tot 25 jaar is er de World Scout 
Moot, een kamp met 5000 roverscouts van over 
de hele wereld!

De laatste World Scout Moot was in 2017 in 
IJsland. Daar hebben Jeroen en Rens (zie foto’s) 
meegemaakt dat een van de deelnemers voor 
het eerst sneeuw zag, gingen ze kamperen aan de 
kust en hebben ze kennis gemaakt met culturen 
van over de hele wereld. Al snel werden ze 
goede vrienden met hun patrols, omdat ze veel 

gave dingen samen meemaakten in korte tijd. De 
volgende Moot vindt plaats in 2021 in Ierland. 
Kijk snel op wsm.scouting.nl, ga jij ook mee? 
Schrijf je in voor 20 september 2020!
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TIP
De kunst is om geen 

onnodig hout te 
verbranden om je 

houtskool te maken. 
Gebruik het vuur dat je 

nodig hebt daarom 
bijvoorbeeld voor een 

vroege barbecue.
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Hoeveel Gilwellians ken jij? En ken jij de verhalen van het 
Gilwell-avontuur van die scout? Lever deze bon in bij een 

bekende Gilwellian en vraag naar zijn of haar verhaal.  
Dat levert je gratis en voor niets een goed gesprek op! 

HOE SNEL IS JOUW CONTACT?

Onze vriendengroep is gegroeid. Honderden 
Facebookvrienden en na elk kamp, event of een 
verjaardag groeit dat aantal. Nieuwe vrienden die 
je hebt leren kennen in de echte wereld, worden 
toegevoegd aan de online variant. Gelukkig 
hebben we als scout kampvuurtjes om gezellig bij 
elkaar te zijn. Vinden we in tijden van crisis 
mogelijkheden om toch samen te zijn. We delen 
goede verhalen, weten hoe het echt met elkaar 
is. Of..? 

Als je door je Instagramfeed scrolt zie je wat 
anderen willen dat je ziet, een mooie reis, 
prachtige foto’s van een ondergaande zon en een 
vuurtje op een schitterende kamplocatie in 
Zweden. Maar weet je werkelijk hoe het met je 
vrienden is? Heb je nog wel eens tijd om te horen 
of te vragen hoe het echt met ze is?

Uit onderzoek van Team Gilwell onder deelne-

We leven in een tijd waarin het woord sociaal meer gebruikt wordt dan ooit. Vaak in combinatie 
met het woord media. Als je het zo bekijkt, zijn we dus socialer bezig dan ooit tevoren. Als je 

wakker wordt lees je snel de berichten bij in de groepsapps waar je lid van bent en voor je ver-
trekt naar studie of werk, ben je helemaal op de hoogte van wat je vrienden delen op Facebook, 

Insta en Snapchat. Of..? 

mers van een Gilwelltraining in Brexbachtal blijkt 
dat het terugtrekken in het dal in de Duitse Eiffel 
veel inzicht geeft in het eigen gebruik van social 
media en het gebruik van je telefoon. In het begin 
van de week lopen mensen nog naar een heuvel-
top waar, als je op je tenen staat, bereik is. Na 
een paar dagen dringt het tot ze door dat het 
heerlijk is om even alleen in contact te zijn met 
jezelf en met de leden van je subgroep. Gijs 
bijvoorbeeld vond het super fijn: “Even weg uit 
de dagelijkse sleur, geen contact met mensen die 
er op dat moment niet zijn en geen constant 
gevoel dat je op je telefoon moet kijken. Ik vond 
het heerlijk!”

Bij dit artikel zit een bon. Met die bon kan je naar 
een Gilwellian in jouw omgeving gaan om eens 
een echt gesprek te voeren. Misschien wel over 
zijn of haar ervaring met Gilwell: dat is misschien 
toch ook wel wat voor jou!

W A A R D E B O N

GOED GESPREKGRATIS
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Girlguiding Cymru (Wales)

Vanaf haar vijfde zat Anouk al op Scouting, bij Die 
Wijcker Duinjaghers in Beverwijk. Tot het bevertje 
uit Beverwijk naar Wales verhuisde met haar gezin. 
Ze ging wonen in Chepstow, een stadje aan de rivier 
Wye met een sprookjesachtig kasteel dat hoog op 
een klif staat. 
Wales, of Cymru in het Welsh (spreek uit: Kimrie) 
maakt samen met Engeland, Noord-Ierland en 
Schotland deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Het 
heeft een eigen taal: het tamelijk onleesbare Welsh. 
(Je hebt vast weleens gehoord van hun langste 
plaatsnaam van Europa: Llanfairpwllgwyngyllgoge-
rychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Probeer dat 
maar eens uit te spreken.) En het heeft een eigen 
cultuur; een eigen geschiedenis, kerk, liederen en 
mythologie. De legenden van koning Arthur en 
tovenaar Merlijn? Welsh. Op de vlag van Wales 
staat een rode draak. Die komt veel voor in de 
legenden, en is het nationale symbool van het land. 

Net als de jongens
Anouk werd lid van Girlguiding in haar nieuwe 
woonplaats en werd een bruin-geel geklede 

Brownie. Girlguiding werd, net als Scouting, door 
Robert Baden-Powell opgericht. In 1909 vertelde 
een groep meisjes hem dat ze ‘wilden doen wat de 
jongens doen’. Dat ging hij regelen en een jaar later 
was Girl Guides, zoals het toen heette, een feit. Zijn 
zus Agnes ging de beweging leiden en enkele jaren 
later kreeg ook zijn vrouw Olave een prominente 
functie: zij werd Chief Guide. De dames uit Wales 
waren meteen enthousiast over de nieuwe club en 
al snel ontstonden er meerdere Companies in het 
land. In 1938 werd afgesproken dat de beweging in 
Wales door zou gaan als Guides Cymru. Girlguiding 
heeft enige koninklijke allure, al is het maar omdat 
Koningin Elizabeth toen ze nog een prinsesje was in 
1937 een Guide werd, en haar zusje Margaret een 
Brownie. Maar wat zijn die Brownies nu precies? 

Baby Shark
Anouk: ‘Brownies zijn meisjes van zeven tot tien jaar 
en ze doen eigenlijk dezelfde dingen als de welpen 
bij ons.’ Ze heeft er drie jaar bij gezeten. ‘De 
opkomst duurde korter dan bij ons; maar anderhalf 
uur. We openden altijd met de wet: A Brownie 
Guide thinks of others before herself, and does a 
good turn every day. (Een Brownie denkt altijd eerst 
aan een ander en verricht iedere dag een goede 
daad.) We zongen en dansten wat af. Vooral Baby 
Shark en The Penguin Dance waren in trek. We 
deden veel spelletjes en we gingen vaak knutselen. 
En vaak werkten we aan onze insignes.’ Er zijn heel 
veel mooie badges te verdienen, van local history 
tot mindfullness en van my rights tot speaking out. 
Want Girlscouting staat voor sterke, zelfverzekerde, 
onafhankelijke meiden, die de wereld wat te bieden 
hebben. Het insigne dat Anouk het meest is 
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Scouting heeft ongeveer veertig miljoen leden in honderdzestig landen. Als lid van Scou-
ting Nederland weet je natuurlijk alles over het reilen en zeilen van Scouting in ons land. 
Maar hoe gaat het in het buitenland? Anouk Boonstra (13) was een Brownie in Wales.  
Daar had ze de tijd van haar leven.

bijgebleven is echter dat van een beertje met een 
koffer. Ze kreeg het na het zomerkamp. 

Supercomfortabel
Het uniform dat Anouk droeg kocht ze gewoon bij 
John Lewis, het plaatselijke warenhuis. Daar lagen 
de supercomfortabele kledingstukken – o.a. een 
geel T-shirt waarop in het wit ‘Brownies’ staat met 
bruine korte mouwen, een bruine hoodie, ook met 
‘Brownies’ erop geschreven, nu in het geel, een 
bruine lange soort joggingbroek, een bruine ‘skort’ 
(van voren een rok, van achter een korte broek) en 
een geel gilet – tussen de schooluniformen. Die 
raken ze wel kwijt, met 400.000 leden (en nog eens 
100.000 vrijwilligers) in het land. Een deel van die 
leden zit bij de Rainbows: de speltak voor meisjes 
van vijf tot zeven. Na de Brownies komen de 
Guides, voor meiden van tien tot veertien jaar, en 
daarna komen de Rangers (14-18 jaar). Guiding for 
Young Women is er voor dames vanaf 18 tot 30 jaar 
oud. 

Pompoms
Terug naar de Brownies. Hoewel er veel overeen-
komsten waren tussen de Nederlandse en Welshe 
Scoutingverenigingen, waren er ook wel dingen 
anders. Zoals dat er geen thema was bij de Brow-
nies. Nederlandse welpen dompelen zich onder in 
de jungle, en de leiding heeft namen als Marala, 
Jacala en Kaa. Aan de andere kant hadden de 
leidsters van Anouk wel degelijk een bijzondere 
naam: de hoofdleidster heette Brown Owl en de 

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

anderen waren Snowy Owl, Barn Owl en Stormy 
Owl. Een volle uilenburcht dus!
De Welshmen zijn trots op hun taal en cultuur, 
maar de voertaal was ‘gewoon’ Engels. Ook al 
omdat de meeste meisjes helemaal geen Welsh 
konden spreken. Wel kwam af en toe de rode draak 
zijn kop opsteken, bijvoorbeeld in knutselwerkjes. 
Soms maakten ze typisch Welshe lekkernijen, zoals 
Welsh cakes, een soort scones, en die gingen ze 
versieren. En soms gingen ze naar het spectaculaire 
kasteel van Chepstow, waar ze mochten rondkijken 
en opdrachten maken. 
Toch was het allemaal niet heel anders dan bij de 
Wiawahagroep in Beverwijk, waarbij Anouk zich na 
terugkomst in Nederland weer aansloot en waar ze 
inmiddels een scout is. Het voelde tenminste niet 
heel anders. ‘Ik had veel vriendinnen bij de 
Brownies en we deden allemaal leuke dingen. Ik 
heb er fijne herinneringen aan. Zoals die keer dat ik 
mocht kiezen wat we gingen doen toen ik net 
geïnstalleerd was. En die keer dat we pompoms 
gingen maken. En dat we meeliepen in de optocht 
tijdens de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. 
Het was echt een leuke tijd.’ 

scouts info |  5352 |  scouting magazine 



52 |  scouting magazine 

Girlguiding Cymru (Wales)

Vanaf haar vijfde zat Anouk al op Scouting, bij Die 
Wijcker Duinjaghers in Beverwijk. Tot het bevertje 
uit Beverwijk naar Wales verhuisde met haar gezin. 
Ze ging wonen in Chepstow, een stadje aan de rivier 
Wye met een sprookjesachtig kasteel dat hoog op 
een klif staat. 
Wales, of Cymru in het Welsh (spreek uit: Kimrie) 
maakt samen met Engeland, Noord-Ierland en 
Schotland deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Het 
heeft een eigen taal: het tamelijk onleesbare Welsh. 
(Je hebt vast weleens gehoord van hun langste 
plaatsnaam van Europa: Llanfairpwllgwyngyllgoge-
rychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Probeer dat 
maar eens uit te spreken.) En het heeft een eigen 
cultuur; een eigen geschiedenis, kerk, liederen en 
mythologie. De legenden van koning Arthur en 
tovenaar Merlijn? Welsh. Op de vlag van Wales 
staat een rode draak. Die komt veel voor in de 
legenden, en is het nationale symbool van het land. 

Net als de jongens
Anouk werd lid van Girlguiding in haar nieuwe 
woonplaats en werd een bruin-geel geklede 

Brownie. Girlguiding werd, net als Scouting, door 
Robert Baden-Powell opgericht. In 1909 vertelde 
een groep meisjes hem dat ze ‘wilden doen wat de 
jongens doen’. Dat ging hij regelen en een jaar later 
was Girl Guides, zoals het toen heette, een feit. Zijn 
zus Agnes ging de beweging leiden en enkele jaren 
later kreeg ook zijn vrouw Olave een prominente 
functie: zij werd Chief Guide. De dames uit Wales 
waren meteen enthousiast over de nieuwe club en 
al snel ontstonden er meerdere Companies in het 
land. In 1938 werd afgesproken dat de beweging in 
Wales door zou gaan als Guides Cymru. Girlguiding 
heeft enige koninklijke allure, al is het maar omdat 
Koningin Elizabeth toen ze nog een prinsesje was in 
1937 een Guide werd, en haar zusje Margaret een 
Brownie. Maar wat zijn die Brownies nu precies? 

Baby Shark
Anouk: ‘Brownies zijn meisjes van zeven tot tien jaar 
en ze doen eigenlijk dezelfde dingen als de welpen 
bij ons.’ Ze heeft er drie jaar bij gezeten. ‘De 
opkomst duurde korter dan bij ons; maar anderhalf 
uur. We openden altijd met de wet: A Brownie 
Guide thinks of others before herself, and does a 
good turn every day. (Een Brownie denkt altijd eerst 
aan een ander en verricht iedere dag een goede 
daad.) We zongen en dansten wat af. Vooral Baby 
Shark en The Penguin Dance waren in trek. We 
deden veel spelletjes en we gingen vaak knutselen. 
En vaak werkten we aan onze insignes.’ Er zijn heel 
veel mooie badges te verdienen, van local history 
tot mindfullness en van my rights tot speaking out. 
Want Girlscouting staat voor sterke, zelfverzekerde, 
onafhankelijke meiden, die de wereld wat te bieden 
hebben. Het insigne dat Anouk het meest is 

52 |  scouting magazine 

Scouting heeft ongeveer veertig miljoen leden in honderdzestig landen. Als lid van Scou-
ting Nederland weet je natuurlijk alles over het reilen en zeilen van Scouting in ons land. 
Maar hoe gaat het in het buitenland? Anouk Boonstra (13) was een Brownie in Wales.  
Daar had ze de tijd van haar leven.

bijgebleven is echter dat van een beertje met een 
koffer. Ze kreeg het na het zomerkamp. 

Supercomfortabel
Het uniform dat Anouk droeg kocht ze gewoon bij 
John Lewis, het plaatselijke warenhuis. Daar lagen 
de supercomfortabele kledingstukken – o.a. een 
geel T-shirt waarop in het wit ‘Brownies’ staat met 
bruine korte mouwen, een bruine hoodie, ook met 
‘Brownies’ erop geschreven, nu in het geel, een 
bruine lange soort joggingbroek, een bruine ‘skort’ 
(van voren een rok, van achter een korte broek) en 
een geel gilet – tussen de schooluniformen. Die 
raken ze wel kwijt, met 400.000 leden (en nog eens 
100.000 vrijwilligers) in het land. Een deel van die 
leden zit bij de Rainbows: de speltak voor meisjes 
van vijf tot zeven. Na de Brownies komen de 
Guides, voor meiden van tien tot veertien jaar, en 
daarna komen de Rangers (14-18 jaar). Guiding for 
Young Women is er voor dames vanaf 18 tot 30 jaar 
oud. 

Pompoms
Terug naar de Brownies. Hoewel er veel overeen-
komsten waren tussen de Nederlandse en Welshe 
Scoutingverenigingen, waren er ook wel dingen 
anders. Zoals dat er geen thema was bij de Brow-
nies. Nederlandse welpen dompelen zich onder in 
de jungle, en de leiding heeft namen als Marala, 
Jacala en Kaa. Aan de andere kant hadden de 
leidsters van Anouk wel degelijk een bijzondere 
naam: de hoofdleidster heette Brown Owl en de 

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

anderen waren Snowy Owl, Barn Owl en Stormy 
Owl. Een volle uilenburcht dus!
De Welshmen zijn trots op hun taal en cultuur, 
maar de voertaal was ‘gewoon’ Engels. Ook al 
omdat de meeste meisjes helemaal geen Welsh 
konden spreken. Wel kwam af en toe de rode draak 
zijn kop opsteken, bijvoorbeeld in knutselwerkjes. 
Soms maakten ze typisch Welshe lekkernijen, zoals 
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versieren. En soms gingen ze naar het spectaculaire 
kasteel van Chepstow, waar ze mochten rondkijken 
en opdrachten maken. 
Toch was het allemaal niet heel anders dan bij de 
Wiawahagroep in Beverwijk, waarbij Anouk zich na 
terugkomst in Nederland weer aansloot en waar ze 
inmiddels een scout is. Het voelde tenminste niet 
heel anders. ‘Ik had veel vriendinnen bij de 
Brownies en we deden allemaal leuke dingen. Ik 
heb er fijne herinneringen aan. Zoals die keer dat ik 
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Binnen Scouting doen we er met zijn allen alles 
aan om een veilige omgeving te bieden aan 
onze leden. We zijn alert op grensoverschrij-
dend gedrag en hebben concrete maatregelen 
die ervoor moeten zorgen dat dit binnen de 
vereniging niet voorkomt. Een aantal van die 
maatregelen zijn juist op (zomer)kamp extra 
belangrijk. 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  
en gedragscode
Uiteraard zorg je ervoor dat vóórdat je op kamp 
gaat, alle (bege)leiding een VOG heeft ingele-
verd bij je Scoutinggroep. Dat is de check aan de 
deur. Daarnaast kan je als leidingteam een 
moment nemen om de gedragscode van 
Scouting Nederland nog eens door te nemen, 
zodat je zeker weet dat deze bij iedereen 
bekend is voordat jullie op kamp gaan. 

4-ogen principe
Het 4-ogen principe houdt in dat een leidingge-
vende nooit alleen is met een kind. Dat bete-
kent dus dat je altijd met twee leidinggevende 

een kind helpt als er iets gebeurd is. Heeft een 
kind op kamp heimwee, is hij gevallen of heeft 
hij een ongelukje gehad? Zorg dan dat je 
samen met een medeleiding het kind helpt. Je 
beschermt hiermee het kind, maar ook jezelf. 
Er is ten slotte altijd een derde persoon bij die 
ziet dat jij alleen het beste met het kind voor 
hebt. 

Tekencontrole
Zeker op een langer kamp, zoals een zomer-
kamp, zal het soms nodig zijn om tekencon-
trole te doen bij de jeugdleden. 

Zorg dat je hiervoor met meerdere leidingge-
venden aan de slag gaat. Je controleert de 
jeugdleden op alle punten die je kunt zien 
zonder hun ondergoed uit te trekken (nek, 
haargrens, achter de oren, oksels, ellebogen, 
knieholtes). Vraag de kinderen om zelf hun 
liezen te checken voordat ze gaan slapen. 
Verwijder je een teek? Geef dat dan aan op 
een tekenregistratieformulier en overhandig 
het formulier na het kamp aan de ouders.

SOCIALE 
VEILIGHEID OP KAMP
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Omgangsregels
Stel aan het begin van het kamp omgangsregels 
op met de leidinggevenden en met de jeugdle-
den. Samen spreek je af wat jullie een fijne 
manier vinden van met elkaar omgaan. Door dit 
samen op te stellen, is het later ook makkelijker 
om elkaar erop aan te spreken. 

Informeer ouders
Informeer ouders van je jeugdleden voor het 
kamp hoe jullie op kamp omgaan met douchen, 
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tekencontrole, slapen, etc. Zo weten ouders 
van tevoren hoe jullie erin staan en hoe het 
eraan toegaat op jullie (zomer)kamp. Dat kan 
veel vragen en onbegrip voorkomen. Ook als 
er iets tijdens het kamp is voorgevallen 
(ongelukje, heimwee, ruzie), is het verstandig 
om dit na afloop van het kamp actief te 
melden aan de ouders. Zo voorkom je dat 
ouders achteraf iets horen zonder de juiste 
context te kennen.
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tekencontrole, slapen, etc. Zo weten ouders 
van tevoren hoe jullie erin staan en hoe het 
eraan toegaat op jullie (zomer)kamp. Dat kan 
veel vragen en onbegrip voorkomen. Ook als 
er iets tijdens het kamp is voorgevallen 
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context te kennen.
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DE TALENTEN VAN  
ANDERSDENKENDEN 
Je hebt vast kinderen in je speltak die zich wat anders uiten en gedragen.  
Niet vreemd, want één op de vijf kinderen is andersdenkend. Met hun bijzondere  
eigenschappen en talenten hebben ze de groep veel te bieden. Vooral als je  
weet hoe je ze goed kunt begeleiden.

Iedereen is anders. Maar bij sommige mensen valt 
dat meer op. Mensen die zich opvallend uiten of 
gedragen noemen we vaak ‘bijzonder’, ‘origineel’ 
of gewoon ‘anders’. Maar soms krijgt hun bijzon-
dere manier van zijn een andere benaming, zoals 
autisme, ADHD, dyslexie of dyscalculie. In een 
wereld waarin bepaalde sociale omgangsvormen 
de norm zijn, lopen autisten eerder tegen 
problemen aan. In een wereld waarin het geschre-
vene superbelangrijk is, krijgen beelddenkers als 
dyslectici en dyscalculisten het flink voor de 
kiezen. En in een wereld waarin de hele dag 
stilzitten in de klas wordt verwacht, krijgen 
adhd’ers het zwaar. Hun hersens zijn hier niet voor 
gemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat ze nergens 
anders goed in zijn. Integendeel! Ze vinden 
sommige dingen supermoeilijk (sociale vaardighe-
den, lezen en schrijven, rekenen, stilzitten en je 
lang concentreren), maar hebben ook veel 
talenten. In plaats van hun bijzondere manier van 
denken te onderdrukken of negeren, kan je 
gebruik maken van de positieve vaardigheden die 
erbij horen.

Hoe haal je het beste naar boven?
Wees er allereerst van bewust dat een aantal van 
je jeugdleden de dingen om zich heen anders ziet, 
hoort, voelt, ruikt en/of proeft dan jij. En dat de 
informatie die zo binnenkomt ook nog eens op 
een andere manier verwerkt wordt. Bij autisten 
bijvoorbeeld verloopt die verwerking vaak wat 
versplinterd en trager. Daardoor kunnen ze 
moeite hebben met schakelen, en focussen op de 
kleinste details. En het netwerk van adhd’ers 
draait regelmatig overuren. De ene keer duurt het 
even tot iets tot ze doordringt, terwijl ze je de 
andere keer drie stappen voor zijn. 
Ongeduldig worden heeft geen zin en is niet leuk. 
Hoe haal je dan het beste uit je andersdenkende 
jeugdleden naar boven?
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Beelddenkers
Kinderen met dyslexie en dyscalculie zijn 
beelddenkers, evenals veel autisten en adhd’ers. 
Beelddenkers hebben soms moeite met (geschre-
ven) taal. Ze kunnen enorm creatief zijn, zijn goed 
in het overzien van het grotere geheel en leggen 
snel verbanden. Daarom zijn ze de beste bou-
wers! Ze denken out of the box. Vertrouw op hun 
talenten, ook al kun je hun stappen niet altijd 
volgen. Geef ze duidelijke instructies, maar 
verder lekker de ruimte om hun eigen ding te 
doen. Ze komen ongetwijfeld tot oplossingen die 
anderen niet hadden kunnen verzinnen. Je helpt 
ze helemaal door een schematische weergave te 
maken van het programma. Als er behoefte aan 
is, kan je daarbij gebruik maken van kleuren, 
afbeeldingen en/of pictogrammen.

Kinderen met autisme…
… hebben behoefte aan voor-
spelbaarheid. Geef dus duidelijk 
aan wat jullie gaan doen en wat 
je van ze verwacht. Dat mag 
best uitgebreid als je merkt dat 
daar behoefte aan is. Noem 
bijvoorbeeld de volgorde 
waarop de taken moeten 
worden verricht. Noem wel 
alleen de zaken waar je zeker 
van bent; tussentijdse aanpas-
singen zijn nu juist niet voor-
spelbaar… 

… hebben vaak beperkte 
interesses, of zijn obsessief met 
één interesse bezig. Ze weten 
bijvoorbeeld alles van dinosau-
russen. Best cool, toch? Leuk als 
ze de andere kinderen erover 
kunnen vertellen of met je  
mee kunnen denken over een 
programma(onderdeel) met  
dat thema. 

… nemen taal vrij letterlijk en 
begrijpen daardoor grapjes niet 
altijd. Ze raken soms in de war 
van spreekwoorden en gezeg-
den, zeker als ze deze nog niet 
letterlijk kennen. Je krijgt meer 
voor elkaar als je plaatjes en 
duidelijke taal gebruikt om je 
wensen kenbaar te maken. Het 
fijne is, dat je die duidelijke taal 
ook van hen kan verwachten!

… zien veel details en kunnen 
zich enorm focussen. Het zijn de 
beste speurneuzen die je maar 
kunt vinden! Kinderen die 
zorgen dat al je spelmateriaal 
mee terugkomt en snel zwakke 
plekken in knoopwerk ontdek-
ken, kun je goed gebruiken in je 
groep. 

… hebben (net als ADHD’ers) 
vaak een groot rechtvaardig-
heidsgevoel. Ze zullen jouw 
eerlijkheid en duidelijkheid 
belonen met loyaliteit aan de 
leiding en de groep. 
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Crowdfund jouw actie op steunscouting.nl
Crowdfunding is een manier om een project te financieren en tegelijkertijd draagvlak, 

betrokkenheid en promotie bij een groot publiek te creëren. In 2019 werd in Nederland voor 
meer dan 424 miljoen euro gecrowdfund. In de komende jaren zal dit bedrag alleen  

maar hoger worden.

Duizenden projecten werden werkelijkheid door 
met heel veel kleine beetjes toch een groot bedrag 
bij elkaar te verzamelen. Zijn er bij je groep al 
jarenlang plannen voor een verbouwing van het 
clubhuis? Zijn er nieuwe tenten nodig? Een extra 
vlet? Met de hele groep op jubileumkamp? 
Crowdfunding kan de dromen van jouw groep op 
een verrassende manier bereikbaar maken.

Steunscouting.nl is een gratis crowdfundingplat-
form voor Scoutinggroepen en andere Scouting- 

organisaties in Nederland en biedt jouw groep 
een nieuwe manier om inkomsten te genereren. 
Op Steunscouting.nl maak je een eigen, geperso-
naliseerde crowdfundingwebpagina aan. Hierop 
kun je meerdere projecten plaatsen waarvoor je 
geld wilt inzamelen. Mensen die jouw Scouting-
groep – of een project van je groep in het 
bijzonder – een warm hart toedragen, doneren 
eenvoudig via iDEAL. Dit heeft als bijkomend 
voordeel dat scouts niet meer met contant geld 
over straat hoeven. Daarnaast zijn de projecten 
gemakkelijk te delen via social media, waardoor 
je met weinig moeite veel mensen bereikt. 
Wanneer je besluit om je samen met je groep 
aan de slag te gaan met Steunscouting.nl dan kun 
je rekenen op de hulp van Scouting Nederland. Je 
krijgt toegang tot een supersimpel beheerplat-
form voor je eigen pagina en alle projecten en 
acties. Uiteraard zijn er handige hulpmiddelen 
om goed voorbereid van start te gaan. Je vindt 
alle informatie en hulpmiddelen op  
www.steunscouting.nl!
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Crowdfunding tips 
• Kies voor iets tastbaars en waar veel   
 leden profijt van hebben
• Deel een groot project op in kleinere   
 deelprojecten
• Een duidelijke start- en einddatum

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

www.scoutshop.nl

Spoorzoeken is een 
actief speurspel, volg het 

uitgezette parcours. 

Speltips

€ 18,95

Branderset voor 
leer en hout

Bubblelab

Kubb

Levend Stratego
Elastiekspelletjes

Spoorzoeken

€ 14,95€ 24,95

€ 12,50

€ 12,95 € 10,95

Maak zelf gigantische 
zeepbellen!
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Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop                14 échte winkels                Producten speciaal getest door en voor scouts

€ 39,95

€ 32,95

Muffinpan

Casserole / broodpan
Ook geschikt voor het 

bakken van cake

€ 42,95

Driepoot
Oerdegelijke driepoot 

geschikt voor Dutch Ovens 
of barbequerooster

€ 64,95

Outdoor Cooking 
Handschoenen

Biedt bescherming tot een 
temperatuur van 300 °C

€ 29,95

Percolator
Goed voor 

9 koppen koffie!

van én voor scouting

Petromax

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

v.a. € 32,95
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Dutch Oven 
Verkrijgbaar in
7 verschillende 

maten

Schraper 
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Ook al heeft Laura van Esveld (30) slechts 
drie jaar op Scouting gezeten, de Scouting-
skills en -mentaliteit sijpelen nog steeds 
door in haar manier van leven en werken. 
Laura reist veel en ondertussen verdient ze 
de kost met het ondersteunen van onderne-
mers bij het zakelijk inzetten van social 
media. Ook blogt ze over haar reisavontu-
ren.

Waarom ben je op Scouting gegaan?
“Ik zat in groep 6 of 7 toen ik besloot me aan te 
sluiten bij Scouting St. Henricus in Amersfoort. 
Al mijn klasgenootjes zaten daar op Scouting 
en iedereen vond het cool. Ik ruilde mijn 
tennisracket dan ook zonder aarzelen in voor 
een Scoutfit.”

Nooit spijt van gehad?
“Zeker niet! Ik heb een aantal toffe jaren bij 
Scouting gehad. Buiten zijn vond ik fantastisch. 
Vooral fikkie stoken was bij mij favoriet. Ik 
weet nog goed dat ik baalde als het regende, 
dan gingen we binnen spelletjes doen, kaartle-
zen of leren hoe je een kompas moest gebrui-

ken. Dat vond ik toen oersaai, maar nu ben ik 
dankbaar dat ik weet hoe ik kan navigeren 
zonder Google Maps.”

Wat vond je leuk bij Scouting?
“Bezig zijn in de natuur. Ik was een echt 
jongensachtig meisje, klom het liefst in bomen 
en was altijd bezig met het maken van kampvu-
ren of hutten bouwen. Ik vond het telkens weer 
een uitdaging om het perfecte kampvuur op te 
bouwen van takken uit het bos. Dan maakte ik 
een pagode van dikke boomstammetjes om een 
pyramide van takjes heen. Ook bouwde ik wel 
eens de platte variant, zo’n houthakkersvuur. 
Daar kon ik zo een uur zoet mee zijn, ik deed 
er alles aan dat het vuur zo goed mogelijk kon 
branden.”

Je was dus best fanatiek?
“Daarin wel ja, ik vind vuur gewoon enorm 
fascinerend. Nog steeds hoor.”

Wat is je het meest bijgebleven van je 
scoutingtijd?
“Zoveel dingen. Ik weet nog goed dat oudere 
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tot

ZZP'er

“Waar ik ook ben, dankzij mijn  
Scoutingskills red ik me wel”

scouts info |  63

Scoutingleden met oud en nieuw oliebollen 
bakten en dat wij de bestellingen in de wijk 
mochten afleveren op de fiets. Ook heb ik 
goed herinneringen aan onze zomerkampen. 
Die vond ik helemaal te gek. 

Het voelde alsof we naar de andere kant van 
de wereld gingen, terwijl we in werkelijkheid 
op nog geen kwartier afstand van Amersfoort 
bivakkeerden. Met z’n allen in een tent slapen, 
de nachtelijke droppings in the middle of 
nowhere en dan maar zien terug te zien 
komen naar het kamp. Overdag maakten we 
een zipline zodat we van boven naar beneden 
konden glijden. En natuurlijk bouwden we 
vuur. Om op te koken en ons aan te warmen. 
Ik weet nog goed hoe trots ik was dat we met 
z’n allen in onze Scoutfit door het stadje 
paradeerden. Ik vond het geweldig dat mensen 
aan ons konden zien dat we scouts waren.”

Wat heeft Scouting jou geleerd?
“Hoe belangrijk het is om samen te werken, en 
hoe je dat doet. Ik was iemand – en soms nog 
steeds – die denkt dat ze alles zelf wel kan. 
Maar als je een houten constructie aan het 
bouwen bent, dan heb je nu eenmaal hulp van 
anderen nodig: iemand houdt de paal vast 
zodat jij de knoop kunt leggen. Ook heb ik 
meegekregen hoe belangrijk veiligheid is. Als 
we een fikkie gingen stoken, dan stond er 
altijd een emmer water naast. Die voorzorgs-
maatregel neem ik nog steeds.”

Hoe zet je nu je Scoutingskills in voor  
je werk?
“Op meerdere fronten. Ik heb door Scouting 
geleerd dat je je niet ergens overhaast in moet 
storten, maar dat je moet plannen en van 
tevoren moet bedenken hoe ga ik het doen en 
wie en wat heb ik nodig.  
En dan pas ergens mee starten. In plaats van in 
al je enthousiasme als een kip zonder kop van 
start te gaan. Dat komt nu goed van pas bij 

mijn werk als zelfstandig ondernemer.” 

Wat doe je precies voor werk?
“Met Facebookles.nl help ik kleine onderne-
mers meer omzet te genereren door het 
inzetten van social media. Voor dit werk ben 
ik locatie-onafhankelijk; ik hoef niet per se op 
een vaste plek te zijn. Waar ik ben, is mijn 
bedrijf. Omdat ik niet echt happy word van 
Nederland, probeer ik zoveel mogelijk in het 
buitenland te zijn. Vorig jaar was ik negen 
maanden op reis en over een paar weken 
vertrek ik samen met mijn vriend en onze kat 
voor onbepaalde tijd naar het buitenland. We 
hebben een campertje opgeknapt – met 
zonnepanelen en een boilertje – waardoor we 
zelfvoorzienend zijn en kunnen gaan en staan 
waar we willen.”

Als je erop uit trekt met de camper,  
dan komen je Scoutingskills ook weer  
goed van pas?
“Absoluut! Bij Scouting heb ik echt waardevol-
le lessen geleerd. Ook dingen als doorzetten, 
niet opgeven en niet bang zijn heb ik daar 
meegekregen. Daardoor ben ik heel zeker van 
mezelf, durf uitdagingen aan te gaan en weet 
ik dat waar ik ook terechtkom ik mezelf kan 
redden.”

Wat wil je als vrijgevochten ZZP’er scouts 
meegeven?
“Je kunt je leven leiden zoals jij wilt. Mijns 
inziens is het achterhaald om 40 uur op 
kantoor voor een baas te werken. Ik verdien 
een goede boterham en heb tegelijkertijd zo 
veel vrijheid. Je kunt overal ter wereld als een 
koning leven, als je niet te veel waarde hecht 
aan bezittingen. Als je de mogelijkheid hebt, 
dan zou ik iedereen zo’n vogelvrij bestaan 
aanraden. Als je eenmaal aan dit leven hebt 
geproefd…. dan wil je nooit meer anders!”
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Hi Luuk! Laten we bij het begin beginnen,  
wat is iScouting?
Luuk: “iScouting is een online platform waarop 
elke zaterdag 20 opdrachten verschijnen die 
scouts en niet-scouts thuis kunnen doen, alleen 
of met hun broertje(s) en/of zusje(s) en 
natuurlijk de ouders/verzorgers. Daarnaast 
verschijnt er ook elke dag een dag-opdracht, die 
alleen op diezelfde dag kan worden ingeleverd. 
De opdrachten verschijnen op een website en via 
deze website kunnen de opdrachten worden 
ingeleverd, in de vorm van een foto of filmpje. 
De opdrachten lopen uiteen van het bouwen van 
je eigen frisbeeparcours in huis tot het maken 
van kunst met fruitschillen. Je kunt het zo gek 
niet bedenken!”

Waarom zijn jullie met iScouting gestart?
“Het sippe nieuws dat we voorlopig geen 
normale opkomsten zouden hebben, kwam vrij 
snel nadat we als groep hadden meegedaan aan 
een tof online Scoutingspel met een naam die 
verdacht veel op iScouting lijkt. Dit inspireerde 
ons om online gave uitdagingen te bieden aan 
onze leden, om hen toch nog met Scouting bezig 
te kunnen houden op zaterdag. Niet alleen 
scouts zitten natuurlijk thuis, daarom is het ook 
mogelijk voor niet-scouts om mee te doen. Hoe 
meer deelnemers, des te leuker natuurlijk!”

Jullie waren er snel bij! Hebben jullie hele  
technische scouts in de groep?
“Bij het opstarten van iScouting hadden we een 
beetje een uitdaging met de technische aspecten 
van het spel, maar gelukkig bleek al snel dat 
iemand van onze groep via zijn werk met een 
handig systeem voor het inleveren van opdrach-

Wat houdt iScouting nou eigenlijk in?

ten werkt. Inmiddels zijn de vrijwilligers die 
dagelijks druk zijn met iScouting ware pro's 
geworden in dit systeem.”

Hoeveel mensen doen er nu mee?
“Nadat we het eerst voor onze eigen Scouting-
groep hadden opgezet, bleek al snel dat er een 
hoop andere enthousiaste groepen waren die 
hier ook gebruik van wilden maken. Inmiddels 
doen er al 507 deelnemers mee!”

Zijn de opdrachten voor een bepaalde leef-
tijdsgroep?
“De opdrachten zijn bedoeld voor de welpen 
t/m roverscouts, maar we zien ook een hoop 
deelnemers die een beetje buiten deze 
leeftijdsgroep vallen (en een hoop enthousiaste 
ouders ook). We hebben inmiddels een mooi 
groepje vrijwilligers gevonden, ook van buiten 
onze eigen Scoutinggroep, die meehelpen met 
het bedenken en nakijken van de opdrachten.”

Hoe lang blijven jullie dit nog doen?
“We vinden het belangrijk dat onze leden toch 
nog iets van Scouting hebben in deze rare tijden. 
Daarom blijven we doorgaan tot we weer 
reguliere opkomsten kunnen aanbieden!”

Scouting Tarcisius is niet de enige Scoutinggroep die online opkom-
sten aanbiedt aan haar leden. Er zijn veel meer mooie voorbeelden  
te vinden in het land. Een kleine opsomming:

• Christelijke Scoutinggroep Burmania start met Radio Burmania: Leuke muziek,   
 spelletjes en speciale aandacht voor alle mensen die thuis 'opkomst' houden!
• Crazy 15 van Scouting Elburg: 15 opdrachten die leden thuis kunnen doen. 
 Ze maken een foto of video en sturen deze via WhatsApp naar hun leiding.
• Scouting Rhenen biedt een Scoutingchallenge aan aan haar welpen: Met de 
 Scoutingchallenge krijgen de welpen opdrachten die zij thuis kunnen uitvoeren. 
 Voor elke goed uitgevoerde opdracht kan je punten verdienen. Voor de winnende   
 welp ligt er - bij de eerstvolgende fysieke opkomst - een prachtige prijs klaar. 
 En voor elke welp die meedoet hebben we een echte badge klaarliggen! Wij hebben 
 er alvast zin in, jullie ook?

Alle andere online programma-ideeën zijn te vinden op de website van Scouting 
Nederland.
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De coronacrisis is een is een onwerkelijke situatie, waar toch de mooiste activiteiten uit voort-
komen. Naar aanleiding van het advies van de overheid om sociale contacten zoveel mogelijk te 
beperken, konden de Scoutingopkomsten fysiek niet doorgaan. En dus stonden ontzettend veel 

Scoutinggroepen en vrijwilligers op om hun programma en opkomsten door te laten gaan... online! 
De gekste, mooiste en bijzondere activiteiten komen voorbij. Zoals bijvoorbeeld Scouting 

Tarcisius uit Ede, die iScouting oprichtte. We vragen Luuk Rijken hoe dat is gegaan. 
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Natuurlijk ben je bij Scouting om toffe activiteiten te ondernemen, vrienden te 

maken en mooie dingen te leren. Maar je deed als scout ook een belofte toen je 

geïnstalleerd werd: “Ik zal iedereen helpen waar ik kan, je kunt op mij rekenen.” 

Die belofte was bij de start van de coronacrisis al snel te merken. Wat een 

prachtige initiatieven zien we, scouts die een noodtent opzetten bij een 

ziekenhuis of tekeningen maken voor ouderen. 

Ondertussen kwamen ook online Scoutingactiviteiten op gang, zoals thuis 

kamperen, insectenspeurtochten en virtuele droppings. Want echte scouts gaan 

niet bij de pakken neerzitten. Ook in tijden van crisis, blijven we actief en 

verbonden met elkaar. Dat maakt onze vereniging sterk. 

Natuurlijk hebben we veel teleurstellingen moeten verwerken, het een na het 

andere evenement of kamp moest worden afgeblazen en je kon niet meer met 

je vrienden samenkomen bij het clubhuis of wachtschip. Maar wat zijn we trots 

op de wendbaarheid en de positieve energie die we in de vereniging tegenko-

men. Juist in tijden van crisis laten we als scouts zien waar we voor staan en 

dragen we bij aan een betere wereld. 

Deze keer vanuit huis, bedenken we hoe we anderen kunnen helpen en komen 

we in actie. Gewoon omdat we scout zijn. Daar mag je trots op zijn. Heb jij de 

poster #ikscoutthuis ook voor je raam hangen? Veel sterkte in deze crisistijd en 

dankjewel dat je scout bent.

 

Met vriendelijke groet,

Jaap Boot (voorzitter) en  

Fedde Boersma (directeur)

Gewoon omdat 
we scout zijn
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ziekenhuis of tekeningen maken voor ouderen. 

Ondertussen kwamen ook online Scoutingactiviteiten op gang, zoals thuis 

kamperen, insectenspeurtochten en virtuele droppings. Want echte scouts gaan 

niet bij de pakken neerzitten. Ook in tijden van crisis, blijven we actief en 

verbonden met elkaar. Dat maakt onze vereniging sterk. 

Natuurlijk hebben we veel teleurstellingen moeten verwerken, het een na het 

andere evenement of kamp moest worden afgeblazen en je kon niet meer met 

je vrienden samenkomen bij het clubhuis of wachtschip. Maar wat zijn we trots 

op de wendbaarheid en de positieve energie die we in de vereniging tegenko-

men. Juist in tijden van crisis laten we als scouts zien waar we voor staan en 

dragen we bij aan een betere wereld. 

Deze keer vanuit huis, bedenken we hoe we anderen kunnen helpen en komen 

we in actie. Gewoon omdat we scout zijn. Daar mag je trots op zijn. Heb jij de 

poster #ikscoutthuis ook voor je raam hangen? Veel sterkte in deze crisistijd en 

dankjewel dat je scout bent.

 

Met vriendelijke groet,

Jaap Boot (voorzitter) en  

Fedde Boersma (directeur)

Gewoon omdat 
we scout zijn
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