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hoe gaaf Scouting is!
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Abonnementsprijs € 25,- per jaar
Persoonsgegevens kunnen gewijzigd worden door in te loggen op
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adres één exemplaar van het Scouting Magazine verzonden. Extra
exemplaar ontvangen? Mail naar communicatie@scouting.nl.
Scoutinggroepen hebben de mogelijkheid de vier pagina’s in het
hart van Scouting Magazine zelf in te vullen. Op de persoonlijke
pagina’s in het hart van het magazine vindt geen redactie plaats
vanuit Scouting Nederland. Hierdoor kan de informatie afwijken
van wat Scouting Nederland communiceert.
MIDDENKATERN MAKEN?
In het hart van Scouting Magazine zijn vier pagina’s gereserveerd
voor jouw Scoutinggroep. Op die pagina’s kun je informatie
plaatsen die alleen voor jouw groep relevant is. Misschien wil je
wel een fotoverslag van het overvliegen plaatsen, een interview
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SCOUTY (voor welpen)
pagina 14 – 23

FLITZ (voor scouts)
pagina 24 – 31

IXIXEL (voor explorers)
pagina 32 – 39

TIJDROVER (voor roverscouts)
pagina 40 – 47

SCOUTS INFO (voor vrijwilligers)
pagina 48 – 66

Knustel een pauw

Maak ‘n rap!

Sea Scouts of America

Jungle Experience

5 tot 7 jaar

BEVERPOST
VLAARDINGEN, ZATERDAG 4 JANUARI 2020, 10.00 UUR
Het jaar begint goed voor Noa (7)! Op de eerste bijeenkomst van het
nieuwe jaar mag ze overvliegen van de bevers naar de welpen bij Scouting
Wesselgroep uit Vlaardingen. Om officieel tot de welpen toe te treden
moet zij een parcours afleggen. Eerst wordt ze op een kar getrokken om
vervolgens over balken te springen om uiteindelijk met een liaan over de
rivier te slingeren. Het is haar gelukt! Ze heeft het Jungle Book bereikt.
Gefeliciteerd, Noa!
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ZOEK DE VERSCHILLEN
Stuiter gebruikt de knutselspullen van Keet en Fleur
voor zijn mooie posters. Knutsel jij ook weleens met je
vrienden? Zoek de 8 verschillen.

De 3 meest opvallende
DIEREN
Wow! Wat een prachtige kleuren hebben pauwen en pijlgifkikkers. Keet
Kleur pakt meteen haar verf om ze na te schilderen. ‘Wacht even,‘
zegt Bas Bos. ‘Dan vertel ik eerst waarom ze zo opvallend zijn
En vind je de zebra niet ook erg opvallen? Een kunstwerk in zwart
wit is minstens zo mooi.‘

Pauw
Als de pauw zijn veren opzet kun je hem alleen maar bewonderen. Hem ja, want het zijn alleen de mannetjes
(hanen) die zo’n prachtig verenkleed hebben. Er zitten wel 150 lange, kleurige veren
aan de ‘sleep’ van de pauw. Daar pronkt hij niet voor niets mee. Hij wil aandacht
van de vrouwtjes! Die lopen eerst een paar rondjes om hem heen. Zo kunnen
ze goed zien hoe mooi hij is. En dan gaan ze paren. De vrouwtjes leggen
meestal vier tot acht eieren. Een maand later worden de kuikens geboren.
Ze hebben dan al veren en geen dons, zoals kippenkuikens. Ook krijgen ze
snel de mooie kroon op hun kop. De sleep van het pauwenmannetje is
volgroeid als hij zes jaar is. En dan begint het feest weer van voor af aan.
Pijlgifkikker
Pijlgifkikkers zijn er in alle kleuren van de regenboog. Kanariegeel, knalblauw, feloranje, aardbeirood, noem maar op.
Vaak gestippeld, gevlekt of gestreept. En altijd zijn ze (piep)klein. Er zijn wel 185 verschillende soorten. De meeste
leven op de bodem van het regenwoud, sommige in de bomen. Ze leven allemaal in Zuid-Amerika. Die felle kleuren
zijn er niet om vrouwtjes te lokken, zoals bij de pauw. Nee, daarvoor hebben ze een
kwaakblaas. Daarmee ‘roepen’ ze de vrouwtjes. De kleuren zijn er om vijanden af te
schrikken. Wel zo aardig, want pijlgifkikkers zijn heel erg giftig. Als een dier toch eens
een pijlgifkikker probeert op te eten, spuugt hij het beestje snel uit en vergeet nooit
meer hoe het eruitzag! Sommige indianenstammen verzamelen de gifdruppels uit de
huid van de kikkers. Ze smeren het gif dan op een pijlpunt en gaan daarmee op jacht. Zo
komen de pijlgifkikkers aan hun naam.

Zebra
Waarom hebben zebra’s strepen? Het is een raadsel waar nog geen antwoord op is. Sommige
experts menen dat zebra’s elkaar kunnen herkennen door die strepen. Want iedere zebra
heeft andere strepen. Andere experts denken dat het de leeuwen verwart. Zebra’s vallen
in hun eentje erg op met hun gestreepte lijf. Maar als ze met z’n allen zijn, ziet de leeuw
alleen maar een wirwar van zwartwit. Dat is lastig jagen! Of werken de strepen verkoelend? Ook
dat is mogelijk. Zwart trekt warmte aan, wit houdt warmte tegen. De witte strepen zijn een soort
airco. Of… helpen de strepen goed tegen insecten? Volgens sommige experts is dat de reden dat
zebra’s zwartwit gestreept zijn. Steekvliegen dragen ziektes over. Een zebra die niet geprikt wordt
heeft een grotere kans op overleven.
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VOORLEESVERHAAL

STRIP

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

Spelletjesmiddag
Het wordt buiten weer wat warmer, de winter is bijna voorbij. Bij de
bevers beleef je buiten de gaafste avonturen en ik wil graag aan alle
inwoners laten zien wat voor toffe dingen ik allemaal doe. Daarom ga
ik een spelletjesmiddag organiseren. Ik besluit iedereen een uitnodiging te sturen maar die moet ik dan natuurlijk wel eerst zelf maken. Ik
doe mijn jas aan en loop naar Fleur en Keet. Zij hebben vast wel wat
spullen voor me om mooie uitnodigingen te maken. Karton, glitters,
lijm en een kartelschaar gebruik ik om mooie kaarten te maken en
Fleur en Keet helpen met het schrijven.
Ik breng mijn geknutselde uitnodigingen langs bij alle bewoners en
iedereen vindt het heel leuk. “Natuurlijk ben ik erbij Stuiter!” zegt
Professor Plof. De volgende dag is het zover. Ik heb mijn drie favoriete
spelletjes uitgezocht en samen met alle inwoners hebben we de grootste lol. We spelen Annemaria koekoek, boompje verwisselen en
Belgisch verstoppertje en met een beetje hulp van Rozemarijn sluiten
we de middag af met poffertjes bakken op een frisdrankblikje. ‘Dankjewel Stuiter, voor de leuke middag!’ roepen Bas en Rebbel als ze weer
naar huis gaan. Iedereen heeft gelachen en ik ben vooral heel trots op
mezelf dat ik dit, met een beetje hulp, gedaan heb! Doen jullie ook wel
eens een spelletjesmiddag of een opkomst voor vriendjes en vriendinnetjes van school of uit de buurt?

In de keuken met
Rozemarijn
Duizendlaagjes bladerdeegstapel
Rozemarijn is dol op bakken en koken. Appelflappen
zijn het hele jaar door heerlijk. Maar het lekkerst
smaken ze als je de hele ochtend met je Scoutingvriendjes hebt gespeeld. Je kunt deze appelflappen
thuis maken, maar ook prima tijdens een opkomst.

Wat heb je nodig? (voor 6 flappen)
• 2 appels • 40 gram donkere rozijntjes • 2 eetlepels suiker
• 1 theelepel kaneelpoeder • 1 rol koelvers bladerdeeg
(of een pakje bladerdeeg uit de vriezer) Verder nodig:
• 1 losgeklopt ei • 3 eetlepels suiker

Wat moet je doen?
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• Verwarm de oven voor op 200 graden en bekleed een bakplaat
met bakpapier.
• Schil de appels, verwijder het klokhuis en snijd ze in stukjes.
• Meng de appelstukjes in een kom met de rozijnen,
2 eetlepels suiker en kaneel.

• Rol het bladerdeeg met bakpapier en al uit en snijd er zes 		
vierkanten uit van ongeveer 12 bij 12 cm. Bestrijk de randen van
het deeg heel licht met water.
• Verdeel de vulling over de deeglapjes en vouw deze als een
driehoek dicht. Zorg dat de zijkanten
goed aan elkaar vast zitten. 		
Leg de flappen op de bakplaat.
• Bestrijk de appelflappen met ei (met
een kwastje) en bestrooi ze met 		
suiker. Bak de flappen in 20-30 		
minuten goudbruin en gaar.
• Je kunt ze zowel (lauw)warm of 		
koud oppeuzelen. Eet smakelijk!

Dit recept komt uit ’t Verrukkelijke Kinderbakboek, een bak- en
verhalenboek ineen. Het vertelt over de familie Bakker die de hele
dag in de weer is met bloem, eieren, boter en suiker. Ook staan er
28 verrukkelijke recepten in, met handige baktips.

’t Verrukkelijke Kinderbakboek – Rutger van den Broek & Mark
Haayema – € 22,99
b eve r post | 9

VOOR JOU
ONTDEKT
10…9…8… READY FOR
TAKE OFF!
Als Noa lekker ligt te chillen in haar kussens,
staart ze vaak naar boven en fantaseert ze
over hoe het zou
zijn om naar de
maan te reizen.
Daarom is ze zo
blij met het boek
Reis naar de
maan want daarin ontdekt ze nog
meer feitjes over
de maan. Nog meer te gekke weetjes over de
mysterieuze maan vind je in dit prachtige
boek!

STINKSCHETEN
Bas Bos kan je alles vertellen
over planten en dieren die in het bos
leven, maar zou hij ook weten welke
dieren (stink)scheten laten en welke niet?
Misschien spiekt hij af en toe in het
grappige boek Hallo, hallo wie stinkt daar
zo. Het leuke
aan dit boekje
is dat je zelf
kunt raden of
slangen,
eenhoorns,
paarden,
papegaaien
en vele
andere dieren harde winden laten of juist
ultra-stinkende scheten of helemaal niet
ruften. Test jezelf en je Scoutingvrienden.
Hallo, hallo wie stinkt daar zo – Nick Caruso
Uitgeverij Luitingh-Sijthoff - A 14,99

Reis naar de maan – Mack
Clavis Informatief – A 17,95

BREINBREKERS
In het Hersenhotel kun je de werking
van de hersenen van heel dichtbij bekijken. Ga samen met de familie Stein – die
er het vijftigjarig huwelijksfeest van opa en
oma viert – op
zoek naar hun
geheim en ontdek
terwijl je het
verhaal leest van
alles over je brein.
Het boek staat bol
van de grappige
kleurenillustraties, weetjes,
testjes en een
zoekopdracht.
Het Hersenhotel – Marja Baseler &
Annemarie van den Brink
Uitgeverij Luitingh-Sijthoff – A 16,99

FANATIEKE BEVERS
Stuiter is dol op spelletjes en
Beverbende is een van zijn
favorieten. Waarom? Je wint dit
kaartspelletje door het minst aantal
punten bij elkaar te sprokkelen. Dat lijkt
simpel, maar het
lukt alleen als je
je hoofd er goed
bij houdt, het
spel een beetje
bluffend speelt
en je een dosis
geluk hebt. Lukt
het jou zo laag
mogelijk te
scoren?
Beverbende
999 Games – A 10,95

Trotse pauw
We gaan een pauw maken! Keet pakt gauw al haar kleurtjes uit de
kast. Die gaat ze allemaal gebruiken. Doe je mee?
Wat heb je nodig?
• Een paar vellen wit papier
• Gekleurd karton
• Eventueel wiebeloogjes
• Kleurpotloden, stiften of wascokrijt
• Schaar
• Splitpennen
• Lijm
Zo maak je het
Stap 1. Maak het lijfje en de kop van deze
pauw door de vorm na te tekenen op een
stuk dubbelgevouwen papier en uit te
knippen. Als je het lastig vindt, kan een
volwassene dit ook voor je doen.
Stap 2. Knip stroken van het witte papier.
Stap 3. Knip ‘veren’ uit de witte stroken.
Stap 4. Versier de veren met de
potloden, stiften of het krijt.
Stap 5. Vergeet het kroontje van de pauw
niet. Maak van papier een paar ‘veren’
voor op het hoofd.
Stap 6. Bevestig de veren met splitpennen aan het lijfje. Nu kan jouw pauw
zijn sleep opzetten, net als een echte
pauw! Bevestig ook het kroontje met een
splitpen.
Stap 7. Knip een snaveltje uit een stuk
karton en lijm het op het koppie van de
pauw. Plak wiebeloogjes op, of teken ze.

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

Zit jij nog niet zo lang op Scouting en ben je
tussen de 5 en 7 jaar? En hoor jij je broer(s)
en zus(sen) ook wel eens praten over op kamp
gaan? Dan hebben wij van de Beverhit in
Mook goed nieuws voor je.
Tijdens Pasen vindt elk jaar de HIT plaats.
Tijdens de HIT zijn er heel veel verschillende
kampen voor alle leeftijden op verschillende
plekken in Nederland. Al een aantal jaren
wordt er in Mook de BeverhitMOOK georganiseerd. Tijdens deze HIT slapen de bevers
1 nachtje in Hotsjietonia en beleven allemaal
avonturen. Zo zijn we al een keer in allerlei
landen op bezoek geweest, hebben we de
circusdirecteur geholpen, maar het hoogtepunt
is elk jaar weer het spaghetti eten.
Voor de 6e keer is er in 2020 een Beverhit in
Mook. Dit jaar heeft Rozemarijn hulp nodig.
Ze is een restaurant begonnen maar er ontbreekt nog van alles. De recepten, het bestek

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop

en de gasten zijn weg. Ook loopt er een man
met een koffertje de hele tijd te bellen in het
bos? Kom jij Rozemarijn helpen tijdens Pasen.
Kijk dan op www.hitmook.scouting.nl/beverhit
of op www.facebook.com/beverhit

14 échte winkels

Producten speciaal getest door en voor scouts

Overnachten

Wij hopen jullie allemaal te zien tijdens Pasen!
Groetjes,
Sterre, Steven, Professor Plof, Noa, Fleur, Keet,
Bas, Rebbel en Rozemarijn van Beverhit in Mook

€ 13,50

Dufflebag

50 liter / met Scouting Nederland logo

€ 29,95

+

Toilettas

Zwart, groen of roze

+

€ 14,95

ScoutProof LEDlamp

SEIET
DING

AANB

Ook in Alphen is er een Beverhit.
Meer informatie hierover vindt je op:
www.hitalphen.scouting.nl
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Toilettas + ScoutProof LEDlamp van € 28,45 voor:

€ 23,50

Dufflebag + Toilettas + ScoutProof LEDlamp van € 58,40 voor:

www.scoutshop.nl

€ 48,95

7 tot 11 jaar

SCOUTY

NOORDWIJKERHOUT, 15 JANUARI 2020, 12.10 UUR
Koningin Máxima helpt een handje mee met het maken van cupcakes
tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van de welpen bij Scouting
Nederland. Renske (7) van Scouting Bosgeest is erbij! Enthousiast
vertelt ze: “Tijdens het kerstdiner bij ons clubhuis werd er geloot en
samen met mijn broer Floris was ik de gelukkige! Op woensdag
15 januari was het dan zover. Wij moesten om 11.45 op het clubhuis zijn
en zijn toen naar de Kookerij gelopen. Ik was zo zenuwachtig dat ik
eigenlijk niet meer durfde, maar ik ben toch gegaan omdat het wel heel
bijzonder is dat ik de koningin mocht ontmoeten. Samen met Jente
maakte ik het deeg voor de cupcakes. Máxima kwam bij ons kijken toen
ik aan het mixen was. Maar de boter was veel te hard. Máxima zei dat
we een spatel moesten nemen, met de garde zou niet werken. Zij heeft
ons geholpen met het doorroeren. Na het bakken en versieren van de
cupcakes hebben we nog een groepsfoto gemaakt. Samen met Finn
mocht ik de cupcakes geven aan Máxima voor thuis. Ze zei dat ze thuis
vier eters heeft dus dat het wel zou opgaan. Koningin Máxima was
enorm lief. Wij mochten na afloop het schortje meenemen en kregen
een beker met een spel en een sticker en een magneet. Het was een
super coole middag!”

16 Voor jou ontdekt
17 Samen een rap maken
18 Hoe wordt het gemaakt
19 Strip
20 Het is feest!
21 Dit kan ik beter dan
mijn ouders!
F OTO G R A F I E : P E T E R F O RT U I N
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VOOR JOU
ONDEKT

Samen een rap maken

MAGISCH LOGEERBED

WINTERWERELD

Megaspannend boek over de
tweeling Arthur en Roos die via
het opklapbed op opa’s zolder
terechtkomt in het Land van
Raas. Daar leefden in het
denkbeeldige land zeemeerminnen, ninjatovenaars en griezelige
vogelverschrikkers. Als opa op
een dag verdwijnt in het opklapbed, ontdekt de tweeling dat het Land van Raas écht
bestaat. Arthur en Roos ontmoeten alle figuren uit hun
fantasie en tuimelen van het ene avontuur in het andere.

Mix Frozen met Hoe Tem Je Een Draak, besprenkel het
met een grote dosis humor en je hebt IJshart, het
eerste deel van een fantasyserie over Ash. Dit jongetje
woont in het noordelijkste puntje van de Sneeuwzee.
In dit gebied vol monsters wacht Ash op de terugkeer
van zijn ouders. Hij wordt getraind door een humeurige
Yeti, die als enige niet bang is voor de magische
krachten van Ash. Als hij
wegens zijn magische krachten
verbannen wordt, gaat hij aan
boord op de slee van Kapitein
Nuk. Dit boek neemt je mee
naar een wereld vol verzonnen
wezens, onwerkelijke gebeurtenissen en imaginaire werelden.

Land van Raas - Jenny McLachlan
Van Goor – A 17,99

WIN! We mogen 5 exemplaren van dit boek weggeven!

REDDER IN NOOD
Zouden Mowgli en zijn
junglevrienden wel eens een
een Mapinguari tegen het lijf
zijn gelopen? Waarschijnlijk
niet, want dit reusachtige dier
- dat eruit ziet als een
luipaard - stinkt zo verschrikkelijk dat je liever bij hem uit
de buurt blijft. Bovendien … eet hij mensen. De
Mapinquari is een van de fabeldieren die woont in het
Fabeldierenpark. Dit park wordt gerund door de familie
van Evi, een klasgenootje van Jonas. Op een dag ontdekt
Jonas een babygriffioen onder zijn bed. Als hij de welp
wil thuisbrengen, komt hij terecht in een reservaat vol
mythische dieren. Evi vertelt Jonas dat er nog vijf
griffioenwelpen worden vermist...
Het fabeldierenpark – de vermiste griffioenen – Tui T. &
Karin Sutherland – Uitgeverij De Fontein – A 6,99

WIN! We mogen 3 exemplaren van dit boek weggeven!

IJshart – Jamie Littler
Uitgeverij Luitingh-Sijthoff – A 12,50

WIN! We mogen 3 exemplaren van dit boek weggeven!

BREINBREKER
Mowgli en zijn vrienden zijn best bang als ze onheilspellende laserstralen in de donkere nacht zien flitsen, maar
bij het spel Laser Maze zijn die laserstralen vooral tof.
Lukt het jou om de knalrode laser door het laserdoolhof
met spiegels te
leiden?
Daag jezelf uit met
de 60 – van simpele
tot best pittige
– opdrachten. Dit
spel kun je alleen
spelen, maar ook
samen.
Laser Maze - Think Fun A 40,00

WIN! We mogen 2 spellen weggeven!

Je hebt alleen pen en papier nodig om een fantastische songtekst te schrijven!
Met een groepje een rap in elkaar zetten, is helemaal leuk. Kies een thema en
laat alle welpen een paar zinnen maken. Wie durft tot slot de rap uit te
voeren? Leuk voor bijvoorbeeld de Sint Joris viering of de bonte avond.

KIES DE BEAT
Kies de beat - het aantal maten waarop je de
coupletten gaat schrijven. Bij een rap zijn dat
vaak 16 maten. Tel in dit voorbeeld van Ali B
maar mee op je hand, met 4 langzame tellen
per zin: Eh yo check it out ik ben de scout / Sta
overal bekend als oprecht en trouw / Doe me
best en hou me aan de wet je zou / Maar is een
keer in nood zitten dan help ik jou.

vervang je door 'Jan is de giraffe in ons team'.
Ook alliteraties zijn leuk, dat zijn woorden die
je bij elkaar zet met dezelfde beginletter of
klank. Een bekende is: wie weet waar Willem
Wever woont.

SAMEN SCHRIJVEN
Pak vellen papier erbij en ga allemaal stoeien
met woorden. Laat iedereen twee of vier zinnen
tekst inleveren of voordragen. Lijm alle
fragmenten aan elkaar tot een verhaal. De beat
moet kloppen, maar het is niet erg als het rijm
verschillend is. Misschien rijmen de ene keer
alle zinnen van het couplet op elkaar, en de
andere keer alleen zin 2 en zin 4.
Bedenk met z'n allen ook een aanstekelijk
refrein. Zijn er trefwoorden die je erin wilt
zetten (vriend, natuur, spelen, Scouting) en kun
je woorden bedenken die hierop rijmen? Als je
het lastig vindt, kun je eerst samen muziek
luisteren of lees wat teksten van Nederlandse
rappers om inspiratie te krijgen.
GEBRUIK TRUCJES
Rap is een moderne vorm van poëzie, oftewel
dichtkunst. Er zijn allerlei taaltrucjes om een
gedicht beter te maken. Want alleen de laatste
woorden laten rijmen, is eigenlijk maar saai. Je
kunt bijvoorbeeld een metafoor gebruiken. Je
vergelijkt iets dan met iets anders dat spannender klinkt. 'Jan is de langste in ons team'

Ali B heeft voor 100 jaar Scouting in 2007
een rap geschreven: De leipe Scouting
flavour. Je kunt 'm vinden op YouTube.

Het derde couplet is gericht aan de welpen
Daar waar je kan moet je iedereen helpen
Midden in de rimboe spelen met andere
Altijd vriendelijk en eerlijk behandelen

WINNEN? Stuur je mail naar scouty@scouting.nl en wie weet win jij
1 6 | sco u t i n g maga zi n e
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Verschillende ridderordes
De kleuren van het lint laten zien om welke ridderorde het
gaat. En de vorm en het metaal van de ster (zilver of goud)
laten de zogenaamde graad zien. Zo komen de officieren
vóór de ridders maar na de commandeurs. De meeste
burgers worden benoemd tot 'lid' van de Orde van
Oranje-Nassau. Lid is de onderste graad. De tweede orde
voor niet-militaire burgers is de Orde van de Nederlandse
Leeuw. Daarin is ridder de onderste graad.
Draagwijzer
De ster mag je niet zomaar altijd dragen. Daar zijn regels
voor opgesteld. Wil je toch in het dagelijks leven laten zien
dat je door de Koning onderscheiden bent? Dan gebruik je
de zogenaamde knoopsgatversiering. Dat is een klein strikje
in de kleuren van het ordelint. Mooi op je pak of mantelpak!

In april is het weer zover: de lintjesregen. Op de
laatste werkdag voor Koningsdag krijgen bijna 3.000
mensen een koninklijk versiersel opgespeld. Ook
Scoutingvrijwilligers. Maar waar komen die lintjes
vandaan? Hoe verdien je er één en wat zijn de regels
voor het dragen?
Als je binnen Scouting hebt laten zien wat je in huis hebt,
mag je een badge op je Scoutfit dragen. Bijvoorbeeld voor
een bepaalde functie of een competentie zoals leidinggeven of EHBO. Die kwalificatietekens staan voor iets waar
je trots op mag zijn en wat je zichtbaar mag maken. Dat
geldt ook voor de Nederlandse lintjes.
Heldendaad
Deze koninklijke onderscheidingen, oftewel ridderordes,
zijn voor mensen die een heldendaad hebben verricht,
groot of klein, die goed is voor het land. Dat kan
bijvoorbeeld een jarenlange inzet voor verenigingen of
bijzondere zorg voor anderen zijn. 15 jaar is hierbij een
leidraad. Een daad die Nederland op de wereldkaart zet,
kan ook worden beloond, zoals sporters met Olympische
successen.
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Zilversmeden
De lintjes bestaan uit een metalen ster en een gekleurd
lint. Ze worden bij de Munt in Utrecht gemaakt en dat
kost al gauw een paar uur. Allereerst gaat de zilversmid
aan het werk. Voor alle punten van de ster is er een gipsen
malletje beschikbaar, waar hij zilver in giet dat in de oven
vloeibaar is gemaakt. Na uitharding worden de punten uit
de mal getikt, bijgevijld en aan elkaar gesoldeerd. Dit is
echt een precisiewerkje. Een paar druppels emaille zorgen
voor kleurtjes in de ster. Die wordt daarna in de oven op
800 graden gebakken. Even bijschuren nog voor de glans,
klaar! De naaister knipt intussen het bijbehorende ordelint
van een rol op maat en naait dat met de naaimachine
dubbel. De ster wordt er met de hand aan vastgemaakt,
net als het speldje.

STRIP

Waardering voor Scoutingvrijwilligers
Bij de lintjesregen vorig jaar zijn zeker 65 Scoutingvrijwilligers onderscheiden, verspreid over Nederland. Ken
jij ook iemand die zich voor onze samenleving bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt? Je kunt deze persoon
voordragen bij de burgemeester van zijn of haar
woonplaats. Een speciaal formulier hiervoor vind je op
internet.

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

sco ut y | 1 9

Het is feest!
Dit jaar is het groot feest, want de welpenspeltak bestaat 100 jaar! Samen met alle
leden van Scouting gaan we dat dit jaar groot vieren. Alle welpenleiding in
Nederland hebben van Scouting Nederland een echte feestdoos gekregen om voor
jullie de leukste feestjes te organiseren. Heb je hem nog niet gezien?
Vraag je leiding er eens naar!
Geschiedenis
100 jaar is een hele lange tijd. 100 jaar
geleden waren je opa en oma nog niet
eens geboren! Hoe is de welpenspeltak
begonnen? Scouting is begonnen in
Engeland, gestart door een meneer die
Robert Baden-Powell heette. Eerst
mochten alleen jongens vanaf 11 jaar lid
worden van Scouting. Dat was niet zo leuk
voor de broertjes en zusjes van deze
jongens, dus later mochten ook de kinderen vanaf 7 jaar lid worden. Zij speelden
samen met Mowgli en de andere dieren in
de jungle.
Niet alleen in Engeland was Scouting
populair, ook in andere landen wilden
kinderen op Scouting. In Nederland is
Scouting in 1910 gestart. In 1920 mochten
ook kinderen vanaf 7 jaar lid worden en zo
werd de eerste welpenspeltak opgericht.
Toen zaten jongens en meisjes nog in
aparte speltakken, maar nu spelen de
jongens en meiden ook samen in de jungle.
In 2020 is het dus 100 jaar geleden dat de
eerste echte welpenspeltak werd opgericht en dus is het tijd voor feest!

Dahinda
Er staan een heleboel leuke dingen op de
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planning voor dit feestjaar. Allemaal
hebben ze iets te maken met Dahinda de
brulkikker. 100 jaar geleden verdween
Dahinda uit de jungle en sindsdien heeft
niemand haar meer gezien. Ga mee op
avontuur en ontdek wat er met Dahinda is
gebeurd! Op de website
van 100 jaar welpen kan je
het verhaal lezen of de
podcast beluisteren.

Tijd voor taart!
Het feestjaar is begonnen met heerlijke
taart! Welpenhordes uit heel Nederland
gingen op bezoek bij hun burgemeester om

samen te vieren dat de welpen 100 jaar
bestaan. Zonder een taart geen feestje,
dus namen zij allemaal een heerlijke
taart mee. Kijk maar eens naar de mooie
taarten die zijn gemaakt.

Speciale insigne
Speciaal voor 100 jaar welpen is er in
2020 een extra insigne te verdienen
voor welpen! Benieuwd wat je daarvoor moet doen en welke gave
dingen er nog meer op de planning
staan? Check de website van
100 jaar welpen!

ar
ga meteen na
.scouting.nl
100jaarwelpen

DIT KAN IK BETERS!
DAN M’N OUDER

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

TAART VERSIEREN
Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop

Een toefje slagroom door je moeder is
leuk, maar wie heeft er zo veel fantasie
dat er takjes, snoepjes of speelgoedfiguren op de taart prijken? Jij! Een taart met
een jungle thema is natuurlijk helemaal
een eerbetoon aan Mowgli, Shanti en
Baloe.
Misschien ben je in januari al aan de slag gegaan met
bakken om jullie sponsoren, de burgemeester of zelfs
Koningin Máxima te trakteren op taart? Een 'Tijd voor
taart' moment omdat de welpen 100 jaar bestaan. Maar
jullie jubileum kun je natuurlijk het hele jaar vieren. Ook
thuis.

Eetbaar kunstwerk
Op een druilerige middag is het fijn om aan tafel te
knutselen. Verzin een thema of ga gewoon dingen
knippen, kneden, bloemen plukken in de tuin, snoep
zoeken in de kast en kijk hoe het qua kleur en vorm het
beste op de taart past.

14 échte winkels

de knop. Madeliefjes zijn ook nog gezond. Leg ze in een
bedje van koekkruimels, als verse aarde.

Wat kun je nog meer doen?
• Van gesneden fruit mooie mozaïeken maken.
• Met smarties vormen en letters maken in allerlei 		
kleuren.
• Steek lange satéprikkers de hoogte in en hang er lintjes
aan.
• Bekleed satéprikkers met marsepein en steek die 		
rolletjes in de taart.
• Kijk of er ergens in huis Barbies te vinden zijn en gebruik
ze als accessoires.
• Knip wc-rollen in ringen, bekleed met zilverfolie voor
een koninklijk tintje.
• Maak je taart lekker groot, dat maakt indruk.
• Zet hem op een dienblad of platte doos met decoraties
ernaast.
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in 2020
100 jaar welpen
13 cm
breed!

m
Kwantu
korting!

€ 2,50

€ 2,00

Badge
100 jaar welpen

m
Kwantu
korting!

0

10+ € 2,0

Rugzakje

Scouting biedt
voor uitdaging!
Scouting staat
n waarmee
nende activiteite
daagd zich
leuke en span
ns worden uitge
meiden en jonge
ikkelen.
ontw
te
persoonlijk

100 jaar welpen

Drinkﬂes welpen 330 ml
Shanti (roze)
Dahinda (geel)
Mowgli (groen)

€ 2,50

jubileumeditie

0

10+ € 2,0

Een langwerpige basis krijg je met een simpele
zelfgebakken cake. Of een kant-en-klaar exemplaar
uit de winkel, sssst! Voor een euro per stuk kun je ook
ronde taartbodems kopen. Smeer er jam en stevige
(slag)room tussen en stapel ze op elkaar.

€ 4,95

rland
Scouting Nede
Postbus 210
en
3830 AE Leusd

Sleutelhangers

496 09 11
tel +31 (0)33
scouting.nl
e-mail info@
ing.nl
web www.scout

Shanti, Mowgli, Akela, Baloe en Dahinda
9 789072

Vriendenboekje

invulboek
Een reuzeleuk
Vriendjes
voor al je
tjes
en vriendinne

ZAKBOEKJE

Zakboekje welpen

Dit vriendenboek is van
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€ 6,50
Dekenbadge
100 jaar welpen

N
ZAKBOEKJE WELPE

Basis bekleden
Koop een blok blanke marsepein en een klein flesje
kleurstof; een druppel is genoeg. Als het blok stug voelt,
verwarm het dan 10 seconden in de magnetron. Kneed
met je handen de kleurstof erdoor. Rol plat uit (met een
deegroller of fles) tot een lap van ongeveer 3 millimeter
dik om over je taart of cake te vouwen.
Thema kiezen
Een wintertaart heeft witte slagroom als sneeuwbergen
en sterren van zilverfolie als ijs. Erop zet je Playmobil
poppetjes die in de kou aan het werk zijn. Lente of Pasen?
Geel is je kleur. Van de marsepein, maar ook van banaan,
appel en bloemetjes uit de tuin. Wist je dat je die vaak
kunt eten? De jonkies zijn het lekkerst, soms nog half in

Producten speciaal getest door en voor scouts

388278

Een reuzeleuk invulboek
voor al je vriendjes en
vriendinnetjes

€ 4,95
1
v3-Binnenwerk Vriendenboekje Scouting.indd

02-07-19 15:33

€ 2,00

www.scoutshop.nl

NIEUW!

FLITZ
11 tot 15 jaar

VLAARDINGEN, 14 SEPTEMBER 2019, 12.40 UUR
Tijdens de wekelijkse opkomst op zaterdag doen de scouts van Scouting
Wesselgroep in Vlaardingen een quiz. Het aantal punten dat de scouts
behalen bij de quiz bepaalt het materiaal waarmee je een vuurtje moet
maken. Bob (12) heeft geluk: hij krijgt de magnesiumstick om zijn vuur aan te
maken. “Dat was moeilijker dan ik dacht. Daarom was ik heel trots op mezelf
dat ik het voor elkaar had gekregen om het vuur aan te krijgen. Ook al had ik
niet het grootste vuur en was ik niet de snelste, het was me wel gelukt!”

26 Een bloemenzee in de woestijn
27 Camouflage quiz
28 Hoe maak ik een promofilm
30 50 jaar reuzenrad

F OTO G R A F I E : O L I V I E R VA N D E T
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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: een bloemenzee in de woestijn.

Hoe word je onzichtbaar? Sommige dieren weten het wel. Die gaan zo op in hun
omgeving, dat je ze haast niet kunt zien. Handig als je niet wil worden opgegeten. Of als
je juist op jacht bent. Weet jij wat de natuurlijke leefomgeving is van deze dieren?

1.
A. Woestijn
B. Naaldbos
C. Savanne

Sciencefictionfilms
In de Atacamawoestijn in het noorden van Chili
groeit normaal gesproken helemaal niets.
Gemiddeld valt hier tussen 0,1 en 0,2 millimeter regen per jaar! Officiële metingen bewijzen
dat op sommige plekken zelfs in 400 jaar geen
regen is gevallen. Geen druppel. Op sommige
plekken komt zelfs geen leven voor. Geen
bacteriën, niks. Het is daarmee de enige plek ter
wereld, zelfs de noord- en zuidpool hebben
meer leven. Het onaardse landschap – met
vulkanen en zoutvlaktes - is uniek. Het gebied is
ongeveer 15 miljoen jaar geleden ontstaan door
vulkanische activiteiten. Je vindt er daarom wel
geisers, die warm water spuiten. Geyser del
Tatio, zoals ze officieel heten, liggen op 4.000
meter hoogte en zijn daarmee de hoogste
geisers ter wereld. Volgens wetenschappers lijkt
het landschap – met 970 kilometer niets anders
dan zand, rotsen en uitgedoofde vulkanen – erg
op dat van Mars. Een gebied waar je normaal
gesproken liever niet bent, hoewel er wel
regelmatig sciencefictionfilms worden opgeno| sco
t ign g
maga
zien e
262 |6 sco
u tui n
maga
zi n

men (bijvoorbeeld de film Nostalgia de la Luz
uit 2010).
Twee keer in bloei
Gek genoeg zitten er op bepaalde plekken
desondanks wel veel zaadjes in de grond, maar
die komen alleen tot leven als het regent. De
zaadjes van de planten houden een soort winterslaap. Als het regent, kunnen ze opeens massaal
tot leven komen. Dankzij een periode van
zeldzame regen kan de woestijn daardoor
plotseling in bloei komen te staan.
Maar ja, zoals gezegd valt die regen er niet zo
vaak. Slechts eens in de vijf tot zeven jaar valt er
in een bepaald stuk een grote hoeveelheid
regen, waardoor de kurkdroge woestijn verandert in een roze bloementapijt. De laatste keer
was alweer ruim vier jaar geleden, toen orkaan
Patricia er voor de nodige regen zorgde. Dat
jaar was sowieso bijzonder, omdat de woestijn
normaal nooit twee keer per jaar bloeit. In dat
jaar verschenen echter in maart en april al de
eerste bloemen. Maar het meest indrukwekkend
was de uitbundige bloei, toen in oktober
eenmaal de Chileense lente aanbrak. De
bloemen hebben nog de hele maand gebloeid,
waarbij er zo'n 20.000 toeristen op af kwamen.
Volgens het toerismebureau was het nooit
eerder zo indrukwekkend geweest.

4.
A. Koraalrif
B. Zeebodem
C. Open zee
3.
A. Toendra
B. Loofbos
C. Woestijn
2.
A. Tropisch regenwoud
B. Naaldbos
C. Mangrove

5.
A. Tropisch regenwoud
B. Toendra
C. Rivierbodem

De antwoorden:
1 (pofadder) C - 2 (oehoe) B, 3 (poolvos) A
4 (schol) B - 5 (bladstaartgekko) A

Hoe kan dat? Als een van de droogste plekken
op aarde opeens verandert in een roze en paarse
bloemenzee – wat een contrast! Het verschijnsel
in de Atacama-woestijn in Chili, Zuid-Amerika
lijkt werkelijk een wereldwonder.
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hoe maak ik zelF...

of il men
Ee n pre Scoutom
inggroep van Nederland

Hebben jullie de leukst
mag iedereen in jouw omgeving dat weleens weten? Maak je
zichtbaarder dan jullie al zijn en maak een promofilm, die je
deelt op de social media van je Scoutinggroep. Met deze tips
en tricks moet dat gaan lukken.

Een promofilm maken duur en ingewikkeld?
Dat hoeft niet. Je kunt ‘m met een goede
voorbereiding en wat handigheidjes prima
zelf maken met je eigen smartphone.
Het verhaal:
Voordat je gaat filmen moet je eerst weten wat
je wilt zeggen of wat je wilt laten zien. Maak
een filmplan en zet dat waar jullie trots op zijn
puntsgewijs op papier.
• Wat is je doel met de film (en voor wie maak 		
je hem?)
• Welke locatie heb je in gedachten?
• Welke beelden zijn voor jullie belangrijk om 		
te laten zien?
• Wil je zelf aan het woord of wil je nog 		
iemand anders laten praten?
• Wat voor ideeën kun je met beelden laten 		
zien, welke bijvoorbeeld met interviews?
Maak vervolgens schetsen, hang ze op en 		
schrijf of teken erbij… Zo krijgt je film gestalte
op papier en weet je wat je moet gaan 		
filmen.
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Het filmen:
Bereid je goed voor. Laad je mobiel bijvoorbeeld goed op. Check de instellingen van je
videocamera. Kies bij ‘foto’s en camera’s’: 1080p
(iPhone) of 1280×720 (16:9) (android). Zet ook
alvast de beeldstabilisatie functie aan.
Ga eerst experimenteren. Maak korte filmpjes
(niet te ingewikkeld) van ongeveer tien
seconden. Vergeet niet ‘liggend’ te filmen
(‘Landscape’-mode) en zet het rotatieslot aan,
zodat je scherm niet draait bij het kantelen.
Film vanuit verschillende posities (laag, hoog)
en schiet verschillende beelden: bewegend, in
close-up of juist veraf. Zo zie je snel genoeg wat
op beeld werkt en wat niet.

Tips:
• Voorkom wiebelige beelden – Houd je
smartphone voor een rustig beeld met
twee handen vast. Als je stilstaat, kun je
je ellebogen tegen je lichaam aanhouden.
Willen jullie er allemaal op? Misschien is
een statief dan een goed idee. En oh ja:
let op dat je niet per ongeluk de camera
of microfoon met je hand of vingers
blokkeert.
• Houd rekening met omgevingsgeluiden
Buiten filmen?
• Veel wind verstoort de opnames. Kies
dus een rustige omgeving voor je 		
interviews. Voor perfecte geluidsopnames kun je eventueel ook een kleine
plug-in microfoon gebruiken. Een ‘dead
cat’ (soort hoesje voor je microfoon)
beschermt je microfoon tegen wind.

Het bewerken:
Je kunt een film natuurlijk ‘kaal’ uploaden,
maar voeg je korte stukjes samen tot één
film, zet je er muziek onder of plak je er
tekst bij of foto’s tussen, dan wordt het
natuurlijk een stuk leuker om ‘m te bekijken.
Je kunt je filmbeelden met verschillende
programma’s bewerken. Goede apps zijn
bijvoorbeeld: Youtube Capture of iMovie
Magisto (iPhone) en Quik gratis videobewerker of Video Maker Movie Editor (Android).
Veel android apparaten bevatten bovendien
standaard een functie om video’s te
bewerken en snel op YouTube te plaatsen.
Check die van jou.
Het plaatsen van je story op social media:
Maak – als je die nog niet hebt - een account
aan op YouTube, Vimeo of TikTok en upload
je promofilmpje. Kopieer de link van het
filmpje en plak deze in een Twitter of
Facebookbericht. Zo weet binnen de kortste
keren iedereen in jouw omgeving dat jullie
speltak de leukste is. Spread the news!
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Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop

50 jaar REUZENRAD
Een succesvol pionierproject is het reuzenrad.
Misschien heeft jouw groep het ook wel eens
gebouwd. Dit bekende rad is voor het eerst
gebouwd op 30 april 1970 tijdens een grootse
presentatie van Scouting in Nederland in
Soestdijk, in de tuin van het toen nog koninklijk
paleis. De TV was erbij waardoor de opvallende
attractie in heel Nederland was te zien. Het idee
en ontwerp is van Theo Slijkerman, die het met
scouts uit Nijkerk heeft gerealiseerd. Na 50 jaar
is ons reuzenrad over de hele wereld bekend
geworden. Zo is er via de ScoutShop een
bouwmodel te koop afkomstig uit Taiwan. Maar
in plaats van een kant-en-klaar-pakket is het
misschien leuker om het hout zelf te zoeken, te
snoeien en op maat te maken. Het biedt je meer
mogelijkheden en is goedkoper, zelfs als je het
boek Pionieren, waarin het rad ook is beschreven,

Meer informatie over dit onderwerp:

er bij koopt. Op de kleurenfoto een model van het
eerste reuzenrad, gemaakt van jonge wilgentakken.
De zwart-wit foto is van het rad in 1970.
Heeft jouw groep ooit
een reuzenrad gebouwd en zijn er foto’s
of films van die je wilt
laten zien? Ga dan naar
www.knoopenzo.nl/
reuzenrad en lees hoe
jullie project in het
reuzenrad-album van
die website kan
komen. Je vindt er ook
de bouwbeschrijving
van het eerste reuzenrad en advies voor de
maquette.

14 échte winkels

Producten speciaal getest door en voor scouts

Slapen
Slaapzak Ranger

Slaapmat Trek Lite

Blauw of zwart

Rugzak Expedition V

3cm of 5cm dik

rijs!

Ledenp

rijs!

Ledenp

€ 54,95

€ 54,95

+

+
rijs!

Ledenp

€ 84,95

js!

ri
Ledenp

€ 49,95

SETING
D

AANBIE

Slaapzak + Slaapmat 3 cm van € 104,90 voor:

€ 94,95

Slaapzak + Slaapmat 5 cm van € 109,90 voor:

€ 99,95

Slaapzak + Slaapmat 3 cm + Rugzak van € 189,85 voor:

€ 174,95

Slaapzak + Slaapmat 5 cm + Rugzak van € 194,85 voor:

€ 179,95

www.scoutshop.nl
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15 tot 18 jaar

IXIXEL
VLAARDINGEN, 7 DECEMBER 2019, 12:00 UUR

Hallo ik ben Jaap Smit en samen met een paar andere mensen van
de Wesselgroep zijn we pionierpalen aan het ontschorsen. Als je de
schors er niet af zou halen, dan zouden de palen langzaam gaan
rotten. Omdat we geen machine hebben doen we alles met de hand.
Op Scouting gebruiken we uiteraard aardig wat pionierpalen om te
pionieren. We maken er bijvoorbeeld grote torens van om een
tokkelbaan te maken. En we gebruiken ze voor het maken van
schommels, hindernisbanen en heel veel meer.
Ik kan je vertellen dat dit werk na een tijdje vermoeiend en saai
wordt, maar gelukkig heb je om je heen genoeg mensen om mee te
praten, dus uiteindelijk is het niet zo saai als het lijkt.

34 De leukste apps, vlogs
35 Vrienden
36 Expeditietip
38 Handigheidjes for life
F OTO G R A F I E : O L I V I E R VA N D E T
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TE
D E LEUKS
APPS

Las tPass
Vergeet je regelmatig je wachtwoord, omdat je er al zoveel hebt
aangemaakt? Het liefst heb je er
één voor alles, maar dat is niet handig. Tót je
LastPass hebt geïnstalleerd. De app slaat al je
wachtwoorden en bijbehorende gebruikersnamen en websites op en vult de inloggegevens
automatisch voor je in. Het enige wat je hoeft te
onthouden, is je hoofdwachtwoord. Ideaal.
White Noise Sleep Sounds | Gratis | Android en iPhone
Logic Pic
Braintrain-fan? Dan kun je je lol op
met deze variant van Nonogram,
Picross, Griddler, Hanjie of hoe deze
plaatjespuzzels ook genoemd worden. Het idee is
dat jij de uitdagende logicapuzzels oplost, waarna
je wordt ‘beloond’ met prachtige pixel art-illustraties met verschillende thema’s, zoals beroemde
gebouwen, dieren en films. Maar alleen als je het
goed doet, hè. Er zijn puzzels in verschillende
moeilijkheidsgraden. En je kunt het spelen
zonder wifi, dus ook als je buiten in je tentje ligt.
Logic Pic | Gratis | Android en iPhone
Scripts
Chinees, Japans of Koreaans
schrijven niet voor ons weggelegd? Think again. Deze app
belooft dat je Chinese karakters, het Koreaanse alfabet of het Japanse schrijfsysteem zó
onder de knie hebt. Nou ja, zo… In ieder geval
maken ze het wel leuk, met prachtige minimalistische illustraties en snelle minigames. Heb
je elke dag 5 minuutjes over? Dan moet het
lukken. Ganbatte! (Japans voor ‘succes’)
Scripts | Gratis | Android en iPhone
3 4 | sco u t i n g maga zi n e

TE
D E LEUKS
OGS
BLOGS/VL

vakervroli j k.nl
Er is genoeg negativiteit in de wereld.
Daarom wil blogger Romy anderen
inspireren om – tada! - vaker vrolijk in het
leven te staan. Haar zoektocht naar
positiviteit, persoonlijke groei en alles wat
het leven leuker maakt, voert langs blije
lijstjes, hersenspinsels, kleurrijke outfits en
allerlei tips om je leven vrolijker te maken.
Dat wil je!.

boswachter sblog.nl
Een hike door of een kamp in een
natuurgebied? Maar liefst 194 boswachters van Staatsbosbeheer bloggen trots
over de natuur in ‘hun’ gebieden - van
Ameland tot Overijssel en van Limburg
tot de Schoorlse duinen. Hun belevenissen zijn leuk om te lezen: van wat ze
dagelijks meemaken tot bijzondere
natuurvondsten en -verschijnselen.
Check de blogs voor alle ins en outs.
Handig per gebied en provincie
gegroepeerd.
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“Wat er ook gebeurt, ik kan
altijd bij Sjoerd terecht”
“Eigenlijk kan ik me niet echt herinneren hoe onze
vriendschap is ontstaan. Het is gewoon zo gegroeid. Ik
was net overgevlogen naar de scouts van Scoutinggroep
St. Andries in Weurt en had via een goede vriendin al
verhalen over Sjoerd gehoord. Die waren niet zo positief.
Toen ik hem ontmoette, was ik dus redelijk bevooroordeeld door het beeld dat ik van hem had. Sjoerd vond ik
een drukke en irritante jongen. Ik houd van aanpakken en
initiatief nemen en hij liep me in het begin vooral voor de
voeten. Als hij ergens geen zin in heeft, laat hij dat goed
merken. Dat weet ik nu. Maar destijds stoorde me dat
mateloos. Toch trokken we steeds meer naar elkaar toe.
En kregen we een – ik heb er geen ander goed woord
voor – knipperlichtvriendschap.”
Luisterend oor
“Sjoerd is echt mijn grote broer. We zijn heel close, maar
hebben wel allebei ons eigen leven. Hij studeert en woont
tegenwoordig in Den Haag en is St. Andries trouw
gebleven. Terwijl ik ben overgestapt naar de waterscoutingvereniging Dorus Rijkers in Oss. Daar zit ik nu bij de
waterexplorers en ben ik op zaterdag leiding bij de
welpen. Natuurlijk vind ik het jammer dat we elkaar door
onze drukke levens nu wat minder vaak zien, maar ik weet
dat ik altijd bij hem terecht kan. Laatst zat ik niet zo
lekker in mijn vel en Sjoerd heeft me toen erg geholpen.
Hij kan naar me luisteren zonder meteen zijn oordeel
klaar te hebben. Hij kijkt vooral naar wat ik nodig heb en
helpt mee met oplossingen bedenken. Dat is typisch

Sjoerd. Hij is – net als ik trouwens – erg direct. Hij heeft
het hart op de tong en vindt dat als ik iets op mijn lever
heb me moet uiten. Door hem ben ik nog directer
geworden, zeg ik meer wat ik écht vind. Ook vind ik het tof
dat hij altijd opkomt voor zichzelf en voor iedereen om
wie hij geeft.”
Discussies
Dat we enorm qua karakter op elkaar lijken, is meestal heel
prettig en zorgt juist voor die stevige band. Maar soms kan
het onze vriendschap ook in de weg zitten. We zijn allebei
nogal koppig en eigenwijs en willen graag ons gelijk
behalen. In discussies – waar ik sowieso niet van houd – is
Sjoerd dwingender en overheersender dan ik. Dan botsen
we wel eens. Het is jammer dat hij soms vertikt naar
anderen te luisteren, vaak niets doet met de adviezen van
iemand anders. En af en toe vind ik hem té direct. Kan je
niet even nadenken voor je wat zegt, denk ik dan.”
Prettig gezelschap
“Het is gewoon fijn om bij elkaar te zijn. Dan doen we niet
eens heel veel bijzonders. We praten veel over wat ons
bezighoudt of kijken lekker chill een film of serietje op de
bank. Ik kan me niet voorstellen dat Sjoerd ooit uit mijn
leven verdwijnt. Het zal altijd blijven zoals nu: we gaan
ieder ons eigen weg, maar weten dat we altijd bij elkaar
terecht kunnen. Dat geeft mij heel veel rust.”

Wil je ook geinterviewd worden?
Mail naar IXIXEL@scouting.nl
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Op ontdekking in
de Belgische Haspengouw
Al weer vijf jaar gelden is er in de Belgische
Haspengouw, de streek tussen Tongeren en Sint
Truiden, een mooie, gemarkeerde wandelrondweg
gerealiseerd. Die was helaas niet aantrekkelijk voor
kampeerders, omdat er toen nagenoeg geen
kampeermogelijkheden waren. Maar sinds juni 2019
is daar verandering in gekomen door het in gebruik
nemen van een vijftal zogenaamde bivakzones, zeg
maar paalkampeerplaatsen. Helemaal gratis zelfs!
Ideaal dus voor rondtrekkende explorerafdelingen
voor een expeditie. Een prachtig netwerk met
fraaie plaatsen in een mooie streek: wat wil je nog
meer?
Plan met je afdeling thuis een zomerkampweek in en ga maar gewoon, want voor de
kosten hoef je het niet te laten. Maar één ding
vooraf: vergeet geen waterfles mee te nemen
om bij een huis om drinkwater te vragen, want
op de kampeerterreinen zal je dat niet aantreffen. Ook nog een tweede ding vooraf: schaf via
www.groteroutepaden.be in ieder geval de
kaart ‘Streek-GR Haspengouw’ aan voor acht
euro. De start? Gewoon in eigen land, in
Maastricht!

Zaterdag: 22 km
Waar je ook woont in Nederland: ga met de
trein naar Maastricht, want daar begint de
expeditie. Dat kost je maximaal 26 euro per
rit. Het wit-rood gemarkeerde Pieterpad loopt
hier langs het station en dit is tevens de
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Belgische GR128. Volg die westwaarts richting
het stadscentrum en blijf deze 17 km volgen,
totdat die iets ten zuiden van Bilzen uitkomt
op de geel-rood gemarkeerde Streek-GR
Haspengouw. Die volg je vijf km zuidwaarts
tot aan het wijnkasteel Genoelselderen (Melkerijstraat), waar je oostwaarts een weggetje
naar links hebt, waarmee je na 600 m de
bivakzone Grootbos bereikt. Zie www.bivakzone.be (GPS: N 50 48.340 – E 5 32.950).

Zondag: 24 km
Ga nu even terug naar het wijnkasteel en volg
vanaf hier de geelrode markering verder, dwars
door Tongeren en over de Beukenberg. Die
Beukenberg is een aquaduct uit de Romeinse
tijd! Bij de splitsing van het streekpad en de
wit-rood gemarkeerde GR128 houd je de
wit-rode markering westwaarts aan. En daar,
waar deze na 9,4 km weer bij een geel-rode
markering samenkomt, daar vind je bij
Borgloon op de Bollenberg bivakzone Speelboomgaard in een . . . . jawel: speelboomgaard!
(GPS: N 50 47.470 – E 5 21.220).
Maandag: 26 km
Het geel-rode streekpad volg je nu zuidwaarts
en na Sint Pieterskapel ga je bij een splitsing in
het streekpad westwaarts rechtsaf. Deze route
volg je helemaal tot bij Rukkelingen-Roos,
waar je bij aankomst van de Sterstraat bivakzone Hornebos op moet zoeken (GPS: N 50
43.760 – E 5 14.175).

Dinsdag: 17 km
Je volgt nu de geel-rode markering verder tot
aan het dorpje Gelinden en verder. De eveneens
wit-rode markering van de GR564 zal je nu
even vergezellen, maar daar hoef je je niets van
aan te trekken. Net voor het dorpje Kerkom
loop je vlak langs bivakzone Eijkenbos en hier
komt je tent midden in een zeer jong bos te
Vrijdag: 21 km
staan (GPS: N 50 46.200 – E 5 11.170).
Ga nu noordwaarts via het streekpad naar
Borgloon en bij de splitsing van het streekpad
ga je rechtsaf oostwaarts. Bij een tweede
Woensdag: 21 km
splitsing van het streekpad ga je noordoostBlijf de geel-rode markering volgen en zo kom
je vanzelf in Sint-Truiden. Daar stap je over op
waarts rechtdoor, tot aan het dorp Sint-Huide wit-rode GR128 VAR, welke westwaarts naar brechts. Hier ga je niet rechtsaf de route verder
Zoutleeuw gaat. Zoutleeuw is een juweel van
volgen, maar rechtdoor, de Tommenstraat in.
een stadje met een prachtig stadhuis! Daar kom Blijf ook na het dorp drie km rechtdoor gaan
je uit op de Koepoortstraat, waar de variant van tot aan kasteel Hardelingen (Hardelingende GR128 eindigt. Hier ga je rechtsaf, de wit-ro- straat). Na nog eens drie km kom je uit op de
de merktekens van de GR128 volgend, helemaal Hooilingenstraat. Hier linksaf en na 4½ km
wederom linksaf, waar je na 200 m bivakzone
tot aan het Provinciaal Domein Het Vinne. De
Hooilingen zie liggen (GPS: N 50 50.590 – E 5
bivakzone ligt nagenoeg aan de route (GPS: N
28.320).
50 50.714 – E 5 07.974). Let op: Het Vinne is
een groot natuurgebied en je moet je eerst even
melden bij de conciërge (tel. 0032-11-781819).
Zaterdag: 14 of 26 km
De Hooilingenstraat volg je nu verder tot in
Hoeselt. Hier rechtsaf de Dorpsstraat in, welke
Donderdag: 29 km
Lambrechtstraat wordt en iets verderop
Je volgt de GR128 nu verder, welke bij het
Stationsstraat. Vlak voor kasteel Weyer ga je
Provinciaal Domein Nieuwenhoven het
rechtsaf de Pasbrugstraat in en zo kom je de
streekpad kruist. Zo kom je vanzelf op een pal
west-oostwaarts lopende Romeinse heerweg, de wit-rode GR128 weer tegen, welke met een
Romeinse Kassei. Dit is een overblijfsel van het brug over een snelweg gaat. Je passeert vervolRomeinse wegennet, dus 1800 jaar oud. Je kom gens het bijzondere kasteel Alden Biesen en
je weer uit bij het jou welbekende bivakzone
inmiddels houdt ook het streekpad je weer
Speelboomgaard.
gezelschap. Daar waar de GR128 en het
streekpad uiteen gaan en waar je een week
De kosten
eerder ook al bent geweest, kan je twee dingen
doen: Even doorlopen naar bivakzone GrootVan en naar Maastricht (max)
€ 53,bos (14 km), of vanaf hier rechtstreeks terugloBivakzones
€ 00,pen naar Maastricht (26 km). Wat je wil!

Foerage 8 x € 5,Verzekering: 9 x € 0,70
Onvoorzien, etc: 10%

€ 40,€ 6,€ 10,-

Totaal:

€ 109,-

Zondag: 22 km
Je loopt nu dezelfde weg terug naar treinstation
Maastricht met in je rugzak één week herinnering aan het mooie Haspengouw!
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HANDIGHEIDJES
FOR LIFE
Iedereen heeft wel iets waarvoor hij zich schaamt,
terwijl dat waarschijnlijk niet nodig is. En jouw
trots is misschien wel iets dat een ander in eerste
instantie afkeurt. Zet een spel op om dit te
ontdekken. Een soort 'Over de streep' waarbij
explorers ergens anders gaan staan als zij een vraag
met 'ja' beantwoorden. Leerzaam voor jezelf, en
het stimuleert begrip voor elkaar.

Ontdek je
trots en
schaamte

TAKE
YOUR
TIME

persoonlijke keuzes binnenshuis blijven en tegen
niemand anders worden verteld.
Voorbeeldstellingen thema 'trots en zichtbaarheid'
- Ik ben trots op Scouting | Ik vind het fijn als mensen
naar me kijken | Ik heb weleens iemand gepest | Ik
schaam me dat ik iets gemeens heb gedaan om bij een
groep te horen | Ik ben verlegen | Ik heb me wel eens
tegen mijn zin laten kleineren.

Een leider laat 20 stellingen horen. De explorers gaan
telkens zwijgend aan één kant van de ruimte staan,
voor 'eens' of 'oneens'. Na afloop wordt er kort
nagepraat. Niet zozeer over de stellingen, maar over
het gevoel om aan een bepaalde kant te staan. Of
alleen.
Een locatie kiezen - In de winter is binnen fijn. Verdeel
het lokaal in tweeën, trek een lijn met vloertape. Je
komt steeds op kleine afstand tegenover elkaar te
staan. 's Avonds buiten bij een kampvuur wordt het
nog intiemer, maar belangrijk is dat je elkaar kunt zien.

CAMBRELLE
VOERING
ADEMEND

Een leider benoemen - Kies iemand die het vertrouwen heeft van de groep. De leider legt het spel uit,
leest de stellingen, doet zelf mee en start het
nagesprek.

Logische opbouw - Begin met onschuldige stellingen
en maak ze steeds meer privé. Zorg dat deelnemers
ook een keer (bijna) alleen komen te staan. De laatste
is: ik heb in deze oefening minstens één keer gelogen.
De leider gaat zelf aan de 'ik wel' kant staan. Hulp
nodig? Kijk op activiteitenbank.scouting.nl

Misschien ken je het programma 'Over de Streep'
met Arie Boomsma? Het komt van Challenge Day,
een in Amerika al 25 jaar beproefde methode om
respect en meeleven tussen middelbare scholieren
te stimuleren en vooroordelen tegen te gaan.
Centrale vraag is: wat weten we nu eigenlijk echt
van elkaar?
Heb jij leuke ideeën of suggesties voor deze rubriek?
Mail ze naar ixixel@scouting.nl.

THE GRISPORT SHERPA FEATURES

BEKIJK DE COLLECTIE EN
L E D E N P R I J Z E N O P S C O U T S H O P. N L

STALEN
DUURZAME
VETERHAKEN

4

SUPPORT SYSTEM
PERFECTE
CONTROLE

WAT WEET JE?
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Vragen opstellen - Verzin vragen over het thema met
een klein team of schakel iemand in: een begeleider bij
Scouting of iemand van buiten. Meedoen is leuker als
je de vragen vooraf niet precies weet. Giet ze in de
vorm van stellingen.

Veiligheid creëren - Zorg dat iedereen weet dat hun

2

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.

GEVET
LEDER

18 tot 21 jaar

TIJDROVER
VLAARDINGEN, 11 JANUARI 2020, 14.25 UUR

Tijdens de jaarlijkse open dag van Scouting Wesselgroep uit Vlaardingen
helpt Paul (17) mee aan het maken van een hindernisbaan voor de Bevers
en de Welpen. De hindernisbaan bestaat uit twee driepoten met een
balk ertussen en een net eroverheen. Paul maakt de eerste driepoot.
Tijdens deze Open Dag konden potentiële scouts tussen 5 en 18 jaar weer
meedoen aan toffe uitdagingen. Het was een groot succes!

42 Somewhere over the rainbow
44 De toekomst van reclame
46 Uitdagende techniek
46 De Powwow
F OTO G R A F I E : O L I V I E R VA N D E T
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SOMEWHERE OVER
THE RAINBOW
De laatste jaren is er steeds meer aandacht
voor de mensen die zich binnen de LHBT+
community bevinden. Ook binnen Scouting
Nederland zijn we met het onderwerp bezig.
Het doel is om er voor de jongeren te zijn die
binnen deze community zitten, maar ook om
Scoutinggroepen te kunnen helpen met
potentiële veranderingen die nodig zijn. We
gaan in gesprek met twee queer (= die geen van
de andere labels passend vinden) jongeren die
in 2019 zich bezig hebben gehouden met dit
thema:
Femke Schaeffer (17) is naar de WSJ in
Amerika geweest
Afgelopen zomer was ik mee naar de World
Scout Jamboree 2019 in West Virginia. Toen ik
hoorde dat er in West Virginia geen Rainbow
Café zou komen voor de jeugdleden, was ik
enorm teleurgesteld. Niet alleen omdat ik er zelf
niet heen zou kunnen, maar ook omdat jeugdleden uit landen waar de LHBT+ community niet
geaccepteerd wordt, nu geen veilige plek zouden
hebben om vragen te stellen en uit te vinden wie
ze zijn.

Jace Ravensburg (21) zit in het spelteam
Rainbow Scouting
Ik weet al lang dat ik mijzelf identificeer binnen
de LHBT+ community en ik heb altijd al gehoopt
dat ik iets kon betekenen voor deze jongeren. Ik
had wel gehoord dat er binnen Scouting Nederland iets bezig was, maar nooit echt precies wat
dat dan was. Tot ik een keer benaderd werd door
een van de andere leden om ook in het spelteam
plaats te gaan nemen. Ik dacht er niet eens over
na voordat ik ‘ja’ zei en sindsdien werk ik samen
met de andere leden om voor de jeugdleden iets
te kunnen betekenen.
Lijkt het jou net als Femke en Jace leuk om een
keer met andere jongeren ook bezig te zijn met
dit thema? Het spelteam Rainbow Scouting
organiseert op 19 april 2020 een ‘Rainbow
Jongerendag’ voor jongeren van 15 t/m 18 jaar die
het leuk vinden om meer te leren over het
onderwerp of het juist leuk vinden om met
gelijkgestemden activiteiten te gaan doen. kijk
op scouting.nl/rainbowscouting voor meer
informatie en de mogelijkheid om aan te melden.

We hebben massaal e-mails gestuurd naar de
organisatie van de WSJ, en zijn een Instagramaccount gestart dat binnen anderhalve week meer
dan 2000 volgers heeft gekregen. Zo hebben de
jongeren het door samen te werken voor elkaar
kunnen krijgen dat WOSM groen licht gaf voor
een Rainbow Café. We hebben een onofficiële
meet-up georganiseerd, waar ik met mensen uit
een hele hoop landen heb gepraat, waaronder
mensen die in hun eigen land moeilijk geaccepteerd worden voor wie ze zijn.
4 2 | sco u t i n g maga zi n e
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DE TOEKOMST VAN RECLAME
Wie leest er tegenwoordig nog folders of kranten? Wie deelt er nog flyers uit? In de toekomst is
dat met alle technische hoogstandjes wellicht niet meer interessant. De wereld van reclame en
promotie verandert. Wat kunnen we verwachten?
Niet zo lang geleden konden merken alleen
adverteren in kranten en tijdschriften en later via
radio en TV. Eerst waren er de publieksomroepen,
later kwamen er commerciële zenders waar
steeds meer werd geadverteerd omdat ze daar
qua inkomsten volledig van afhankelijk waren.
Maar tijden veranderen...
Data is king
En we zijn nog lang niet klaar. De grote gemene
deler hierbij is ‘data’. Ofwel: informatie. Merken
of andere aanbieders willen zoveel mogelijk van
jou, potentiële klant, weten. Zodat ze je kunnen
verleiden of hun producten nóg beter kunnen
aanbieden. Accepteer je ‘cookies’ op een website,
dan laat je met je scrollgedrag een footprint
achter van wie je bent en waarin je bent geïnteresseerd.
Maar het gaat verder. In Japan zijn tests met
reclamepanelen, uitgerust met een camera, al in
een vergevorderd stadium. Als voorbijganger
word je hiermee geïdentificeerd en vervolgens
krijg je een aangepaste advertentie te zien. De
camera scant je gelaatstrekken en vergelijkt die
met een bestaande database, waarna het geslacht
en de leeftijd van de persoon in kwestie – jou
dus - kan worden vastgesteld. Vergelijkbaar zijn
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de tests in Amerika, waarbij mensen die zich in
een straal van één kilometer van een bepaalde
winkel bevinden, via hun mobieltje een voucher
krijgen toegezonden. Gebleken is dat twee derde
van de geteste mensen inderdaad langsgingen bij
deze winkel.
Automatische aankopen
En dan dus die cookies. Op welk moment is ben
je het gevoeligst voor wat iemand te verkopen
heeft? Als je er toch al naar op zoek bent.
Doordat zoekmachines steeds meer data verzamelen over de smaak, het gedrag en de voorkeuren van hun gebruikers, zullen zoekmachine-advertenties op steeds meer gewenste momenten
opduiken. Zullen zoekmachines ons straks zo
goed kennen dat ze weten wat we willen, nog
voordat we het vragen?
Dankzij analyse van onze digitale data kan
wellicht worden voorspeld welke aankopen we
nodig hebben en wat voor producten in de smaak
zullen vallen. Misschien gaan we zelfs wel een
deel van ons budget toewijzen voor automatische aankopen. Adverteren is dan niet meer
nodig. Zit de zoekmachine ernaast, dan stuur je
het product gewoon terug, zoals bij alle webaankopen.

Sterft de tv uit?
Anders dan nog maar één generatie geleden, is
de televisie niet meer ‘het eerste scherm’. Zal dit
medium, dat reclamebureaus in de twintigste
eeuw groot maakte, gaan verdwijnen? Programma’s en series worden in een andere vorm
aangeboden: namelijk via on demand diensten
die – tegen betaling - vrij zijn van reclame.
Mensen kijken niet langer wat hen wordt
voorgeschoteld, maar wát ze willen en wannéér
ze willen. Reclamespotjes horen daar niet meer
bij, die bereiken straks misschien alleen nog de
minst koopkrachtige consumenten, die niet voor
inhoud willen betalen. Maar ook zij kunnen
beschikken over technologie die reclameboodschappen blokkeert of overslaat.
Zodra het voor adverteerders niet meer vanzelfsprekend is dat hun boodschap gezien wordt,
gaan ze hun geld anders besteden. Bij Google
bijvoorbeeld, of op de sociale mediakanalen.
Reclamebureaus komen hier niet meer aan te
pas. Werkte je vroeger ‘in de reclame’, dan had je
een hippe, benijdenswaardige baan. Kijken we
naar de toekomst, dan lijken reclamebureaus
een uitstervend ras te worden.
Branded content
Merken willen aanwezig zijn op social media.
Maar dat gaat niet zomaar, is al gebleken.
Merken die een misplaatst amicaal toontje
aanslaan, daar zitten gebruikers niet op te
wachten. Zij willen dat hun belangen centraal
blijven staan. De slimste merken vertellen hun

boodschap daarom via mensen met aanzien
en autoriteit: influencers. Maar als blijkt dat
ook zij te koop zijn, geloof je ook hen niet
meer. Dus verschuift de reclame meer en
meer naar branded content.
Dankzij internet kan iedereen een verhaal
met de wereld delen. De technologie om
aantrekkelijke media te maken is toegankelijk én betaalbaar. Als je ziet wat jij zelf al
met je smartphone kunt doen, bedenk dan
wat een adverteerder met zijn budget wel
niet zou kunnen maken. Je ziet nu al merken
verschuiven van inkoop van dure advertentieruimte naar investeren in het maken van
inhoud van hoog niveau: branded content.
Merken worden zélf de makers en uitgevers
van hun eigen content. In reclame wordt
entertainen belangrijker dan verkopen. De
focus gaat op het eerste, waarna het tweede
uiteindelijk zal volgen.
Het is daarbij belangrijk dat de inhoud zich
kan meten met die van bestaande programma’s, blogs, bladen en series. Adverteerders
gaan zich meer en meer spiegelen aan media
waar mensen normaal graag voor betalen.
Als consument zul je dus steeds minder
worden belaagd door ‘in your face’- reclame.
Merken gaan hun best doen om jou kennis te
laten maken met hun – voor jou interessante
- perspectief op de wereld. En dat is een serieuze wending in de wereld van reclame, die
nú al gaande is.
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Uitdagende techniek: nixtamalisatie
Smaken zoals ze bedoeld zijn
Ga de uitdaging aan met de moleculair kokende
chefs van deze wereld. Met de nixtamalisatie-kooktechniek worden aroma’s versterkt,
waardoor je de puurste smaken proeft.
Superzachte (en lekkere) maistortilla’s
Voor circa 12 stuks (12 cm doorsnee)
1 uur bereiding + ca. 1 uur sudderen + 1 nacht
laten weken
Nodig
• 200 g gedroogde maïskorrels
• 600 ml water
• 3 g eetbare kalk (online, o.a. bij azarius.nl)
• evt. wat masa harina (speciaal maismeel, te
koop bij de toko)
• keukenmachine
1 Doe de maïs en het water in een pan. Voeg de eetbare
kalk toe en breng op middelhoog vuur aan de kook. Laat op
laag vuur 30 tot 45 minuten sudderen; de maïs moet wel
zacht zijn, maar niet door en door. (Je kunt een korrel
openbreken om te testen: als ie er grotendeels gehydrateerd uitziet, maar nog een kleine kern van zichtbare
zetmeel heeft, is het goed. De exacte kooktijd verschilt per
maistype.) Vul eventueel water bij om de maïs goed onder
water te houden.
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2 Neem van het vuur, dek de pan af en laat alles nu een
nacht bij kamertemperatuur staan. Doe de mais in een
vergiet, spoel onder koud water en wrijf de korrels krachtig
tussen je handen om de (meeste) schilletjes te verwijderen.
Doe de maïs in een keukenmachine. Pulseer, voeg steeds
wat water toe en schraap steeds een paar keer langs de
zijkanten van de kom. Het deeg is klaar als er geen grote
maïsbrokken overblijven en de puree de textuur heeft van
een dikke hummus.
3 Doe het maïsdeeg in een mengkom en voeg eventueel
wat masa harina toe om het overtollige vocht te absorberen. Kneed tot een zacht en soepel, maar niet te nat deeg.
Verdeel in 12 porties en rol elk deegballetje tussen 2
stukken plasticfolie tot mooie, dunne tortilla’s van zo’n
1 mm dikte.
4 Verwarm steeds een klein beetje olie in een koekenpan
op middelhoog vuur. Bak elke tortilla ca. 30 seconden aan
elke kant. De tortilla kan lichtjes opbollen en bruin worden,
dat is prima. Bewaar de gebakken tortilla’s in een schone
theedoek om warm te houden en stoom vast te houden.
Serveer direct.

DE POWWOW
In het spelaanbod voor roverscouts zijn drie
fases: de proloog, het traject en de epiloog.
Tijdens de proloog maak je als nieuw stamlid
kennis met je stam. Dat doe je door een powwow te organiseren: een opkomst die jij aanbiedt
aan de rest van de stam, waaruit blijkt wie jij
bent en wat jij leuk vindt of goed kunt. Ook Lois
deed dit en vertelt je er graag meer over!
Ik ben Lois Verbaandert. Ik ben 18 jaar oud en ik
zit bij Scouting Were-di. Mijn interesses zijn
dansen, zingen, hints en motorrijden. Uit deze
interesses heb ik mijn Powwow gemaakt. Ik heb
gekozen om motorrijden en dansen te gebruiken.
Mijn draaidag/Powwow
Eerst heb ik de groep uitgelegd welke oefeningen
we met de motor gingen doen. Vervolgens zijn
we naar Flight Forum gereden, dicht bij Eindho-

ven Airport. Daar aangekomen heb ik uitgelegd
hoe je je pak aan en helm op moest doen. Mijn
vader is motorinstructeur en die nam de roverscouts mee op de motor. Ik had de oefening
achtje draaien en uitwijken gekozen om te doen.
De roverscouts zaten achterop de motor bij de
motorinstructeur om te ervaren wat mijn passie
is. Iedereen heeft deze oefeningen 3 keer gedaan.
Toen we terug gereden waren en aangekomen op
de blokhut, hebben we wat gedronken en
gegeten. Zo hadden de roverscouts genoeg
energie om mee te doen met Just Dance.
De meningen van de roverscouts die ik onder de
draaidag/powwow heb gekregen waren: leuk,
echt vet, super gaaf en super leuk om dit te
ervaren. Dat was natuurlijk van het motorrijden
wat in de smaak viel.
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SCOUTS INFO
VLAARDINGEN, JULI 2019
Ilze (21) is leiding van de Bevers van Scouting Wesselgroep in
Vlaardingen. Als Keet Kleur doet zij altijd leuke spelletjes met de
jongens en meiden van de Bevers. Zo ook tijdens de jaarlijkse
seizoensafsluiting voor de zomerstop. De Bevers deden in het
Klauterwoud in de Vlaardingse Broekpolder allerlei leuke spelletjes.
Enthousiast als Ilze is, doet ze zelf ook fanatiek mee aan het
stop-dans-spel op het liedje van Tsjoe Tsjoe Wa.

50 Leed/plezier dat samenwerking heet
52 Scouting in de wereld
54 Daag je zelf (nog meer) uit!
56 'Ik kan zien dat je alles
hebt gegeven'
58 Jungle Experience
61 De IJzeren Hein
62 Van Scout tot ondernemer
64 Geef je inzet op 4 mei
meer inhoud
66 Laat je uitdagen door de
35e Admiralencup
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HET LEED/PLEZIER
DAT SAMENWERKING HEET
Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop

14 échte winkels

Producten speciaal getest door en voor scouts

ScoutFun
Funnaambandjes

ScoutShop.nl/funnaambandjes

€ 12,50

€ 29,95
€ 0,50

ScoutFun t-shirt

Uit recent onderzoek van één van de wereldbonden van
Scouting, de WOSM (World Organization of the Scout
Movement) onder scouts in o.a. Nederland blijkt dat
samenwerken het hoogst scoort op de lifeskills die
Scouting je meegeeft. Ook in de spelvisie SCOUTS visie
komt Samen nadrukkelijk terug; scout ben je niet alleen!
Scouts werken veel samen. Meestal gaat dat op een fijne
een leuke manier. Zoals Gert (trainer) zegt: “Goed
samenwerken geeft echt een vette kick!”. Vraag je aan een
team scouts waarom hun samenwerking goed loopt, dan

krijg je vaak een antwoord zoals Mirte (groepsvoorzitter)
geeft: “Wij hebben een geweldig team”. Het is voor veel
scouts moeilijk om te benoemen waarom de samenwerking goed gaat of wat de oorzaak was van waarom het
helemaal niet goed ging. Toch is goede samenwerking
niet ongrijpbaar, maar iets wat je, net als knopen en
oriëntatie, kunt leren.
Als jij naar je eigen team(s) kijkt, kun je dan benoemen
waarom jullie samenwerking goed gaat? Weet jij waarom
samenwerking in jouw team(s) soms een ramp is? Kun jij
benoemen wat de patronen en rollen zijn en kun je deze
aansturen? Ja? Perfect! Jij bent al kampioen samenwerken.

Waterrat: verkrijgbaar in de
maten S t/m 5XL.
Pad vinder: verkrijgbaar in de
maten S t/m 3XL

ScoutFun hoodie Ingewikkeld

www.scoutshop.nl

Verkrijgbaar in de maten S t/m 3XL.

WoesteLand helpt ook dit jaar de natuur
op de mooiste plekken van Nederland

Wil jij je kennis verruimen en lekker oefenen? Neem dan
deel aan de training voor niet-direct leidinggevenden
over teamrollen, groepsprocessen en teambuilding. Heb
jij al een Gilwell-training gedaan en wil je je nu verdiepen
in teamsamenwerking? Neem dan deel aan de nieuwe
training “Teamwell by Gilwell” die dit voorjaar start.
Kijk op gilwell.scouting.nl voor meer
informatie over Gilwell-trainingen en de
Teamwell. Volg ons op
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Ben jij een aanpakker?
Kijk snel op www.woesteland.nl

Sea Scouts of America
Scouting heeft ongeveer veertig miljoen leden in honderdzestig landen. Als lid van
Scouting Nederland weet je natuurlijk alles over het reilen en zeilen van Scouting in ons
land. Maar hoe gaat het in het buitenland? Idske Regtien (18) zat kort bij de Sea Scouts
in Seattle. ‘Het was héél anders dan in Nederland.’
Al jarenlang is Idske lid van waterscouting en zit ze
bij de Baracuda Zeeverkenners in Utrecht. Toen ze
voor een highschooljaar naar Amerika ging begon
ze Scouting en de wereld op het water enorm te
missen. Gelukkig woonde haar gastgezin in de buurt
van Seattle, een grote havenstad in het noordwesten van de Verenigde Staten. Water genoeg dus, en
er was warempel een waterscoutvereniging actief:
The Sea Scouts of the Chief Seattle Council. Daar
heeft Idske een aantal keren meegevaren.
Meisjes bij de Boy Scouts
Sea scouts is een van vijf onderdelen van Boy
Scouts of America (BSA) en voor jongeren van 14
tot 21 jaar. De andere takken zijn Cub Scouts, voor
kinderen – jongens én meisjes – van 5 tot 11 jaar,
Scouts BSA voor jongeren van 11 tot 18 jaar,
Venturing voor jongeren van 14 tot 21 jaar en Scouts
Leader, wat je kunt worden vanaf je 18e.
Er zijn dus niet alleen jongens lid van de Boy Scouts,
maar dat is in sommige gevallen pas recent van de
grond gekomen. Pas vanaf 2018 mogen meisjes lid
worden van de Cub Scouts en krijgen ze de
mogelijkheid Eagle Scout te worden. (Dat is de

hoogste onderscheiding die een scout bij de BSA
kan krijgen en daar moet je dan ook een model-scout voor zijn.) De Cub Scouts zijn niet
gemengd. ‘Dens’ zijn dus alleen all boys of all girls.
Bij Sea Scouting worden echter al sinds 1972 meisjes
toegelaten. Idske zat zelfs in een gemengde groep,
al was ze er steeds het enige meisje.
Een goede daad
Boy Scouts of America werd opgericht in hetzelfde
jaar als Scouting in Nederland: 1910. De ontstaansgeschiedenis is met de nodige folklore omgeven. In
1909 zou krantenuitgever Willam Boyce zijn
verdwaald toen hij in Londen zijn weg probeerde te
vinden in de mist. Gelukkig schoot een onbekende
jongen hem te hulp. Hij bracht hem naar waar hij
zijn moest en weigerde vervolgens de fooi die
Boyce hem wilde geven. Hij legde uit dat hij een
Boy Scout was, en dit was zijn goede daad. Niet
veel later ontmoette Boyce Sir Robert Baden-Powell, oprichter van de Scout Movement, en een
paar maanden daarna was Boy Scouts of America
een feit.
Het Sea Scouts-programma werd al snel toegevoegd, in 1912. Toen de Tweede Wereldoorlog
uitbrak sloten duizenden voormalige en actieve Sea
Scouts zich aan bij de Marine, waar ze een zeer
goede indruk maakten op Admiraal Chester Nimitz,
die destijds de Amerikaanse vloot in de Stille
Oceaan leidde.
Tegenvallers
De vloot van The Sea Scouts of the Chief Seattle
Council ziet er op papier indrukwekkend uit: de SSS
(Sea Scout Ship) Propeller is een ‘Army T-boat’ van
bijna 20 meter lang uit 1952, er is een kleine
zeilboot, een klipper die door de Marine gebouwd
is in 1941 en door de Sea Scouts is omgebouwd tot
zeilschip, dan is er nog een kleinere motorboot, een
zeilboot uit 1972, een longboat en een Bayliner.
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Heel wat anders dan de lelievletten waarmee Idske
gewend is door de Utrechtse wateren te varen.
Haar aanvankelijke enthousiasme werd echter al
snel de kop ingedrukt. ‘Het enige schip waarop we
voeren was die grote motorboot, de SSS Propeller.
En daarop mochten we haast niks. Ik ben gewend
om met een groepje het water op te gaan en
leiding te geven. Alles zelf te doen. Maar bij de Sea
Scouts in Seattle mochten we niet aan het roer
komen, we mochten niet sleutelen, we mochten de
machinekamer niet in.’ En er was nog iets wat haar
tegenviel. ‘Er waren heel veel regels en je moest al
heel veel kunnen en weten voor je überhaupt lid
mocht worden. Wat mij betreft staat dat haaks op
de Scoutinggedachte. Iedereen is toch welkom?
Juist bij Scouting kun je je sterke kanten ontdekken
en eraan werken. En de leiding helpt je daarbij.’
Dickies
Er was meer dat anders ging. ‘Er werd weinig
gedaan met de rituelen die voor mij bij Scouting
horen. Er was geen echte opening, er werd geen
vlag gehesen en ook hadden de leden geen insignes
op hun blouse. Ik had mijn eigen blouse uit
Nederland mee en dat zit vol insignes, vooral van
alle kampen waar ik aan heb deelgenomen. Dat
vonden ze allemaal ontzettend interessant! Ze
konden wel insignes halen, maar die mochten ze
niet op hun blouse zetten; daar was een speciale
donkergroene band voor.’
Het uniform van de Sea Scouts is overduidelijk
geïnspireerd op dat van de marine. In vroeger
tijden was het uniform dan ook een aangepast
marine-uniform. Tot de aanslagen van 11 september
2001. De marine wilde er niet meer aan en er
moest dus een nieuw uniform komen, dat zichtbaar

verbonden was met de BSA, maar geen imitatie van
een militair uniform was, want dat is niet toegestaan. En het mocht ook niet duur zijn. De oplossing
kwam van de leden zelf. Velen waren begonnen de
werkkleding van Dickies te dragen. Dat was stevig
spul, betaalbaar en overal te krijgen. Het huidige
uniform bestaat dus uit de kleiding van Dickies (of
wat daarop lijkt) en is niet verkrijgbaar via de
Amerikaanse Scoutshop. Het is donkerblauw (navy
blue), met een donkerblauwe pet waarop in wit het
logo staat en ‘Sea Scouts’. Een zwarte riem, zwarte
schoenen en das maken het strakke plaatje compleet. Die das kan overigens ook bestaan uit een tar
flap; een matrozenkraag. ‘Awards and insignia’ dienen
zo min mogelijk te worden opgeprikt, zodat het een
gelikt geheel blijft.
Stoer
Scouting heeft wel een heel goed imago in Amerika,
viel Idske op. ‘Veel beter dan in Nederland. Hier
vinden veel mensen het een beetje suf, maar daar
wordt Scouting echt stoer gevonden. Iets dat goed is
voor iedereen.’ Al met al vond Idske het heel
bijzonder om mee te maken hoe het ging bij de Sea
Scouts in de Verenigde Staten. Heel bijzonder –
maar niet heel leuk. Voor haar liefde voor het water
maakt dat overigens niks uit, want inmiddels
studeert ze voor Maritiem Officier én geeft ze
leiding aan de waterwelpen/-scouts van de Baracuda zeeverkenners.
Rectificatie
In het vorige nummer stond dat Justyna Aarts haar
man Wouter ontmoette op de Wereldjamboree. Het
was echter bij de Eurojam van de Confederatie van
Europese Scouts (CES).

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).
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DAAG JE ZELF (NOG MEER) UIT!
Scouts vanaf 14 jaar kunnen zichzelf nog meer uitdagen door mee te doen aan The International Award For Young People (TIAFYP). Wendie (16), Veerle (15) en Erik (14) kregen afgelopen
zomer tijdens de World Scout Jamboree in de Verenigde Staten hun bronzen Award uitgereikt door John May, secretaris generaal van The Duke of Edinburgh's International Award.
Het behalen van hun doelen ging soms gepaard met bloed, zweet en tranen. Gelukkig
konden ze altijd op hun ouders terugvallen voor een luisterend oor of een peptalk. Vader
Edwin, moeder Esther en moeder Astrid vertellen hoe zij die Award periode hebben beleefd.
‘Wendie is in korte tijd zeer zelfstandig
geworden’
Edwin Groen: “Wendie (16) heeft het Award
programma gecombineerd met haar deelname
aan de World Scout Jamboree (WSJ), afgelopen
zomer in de Verenigde Staten. In zes maanden
moest ze vier doelen weten te behalen, dat was
best een pittige opgave. Zeker in het begin, toen
niet meteen duidelijk was wat ze precies moest
doen om de bronzen Award te behalen, moesten
wij als ouders haar best een beetje aansturen.
Eerst was Wendie nog onzeker over het onbekende. Maar ze beet zich vast in haar doelen en
eenmaal op dreef zagen we haar groeien. Ze
heeft in korte tijd enorm veel geleerd. Op zoveel
vlakken. Zo deed ze vrijwilligerswerk in een
revalidatiehotel waar ze hulpbehoevende
ouderen hielp. Verder zit ze nu op boogschieten
en kan ze een aardig deuntje op het keyboard
spelen. Haar doelen haalde ze soms met vallen
en opstaan; het combineren met school, Scouting en privé was bij vlagen soms lastig. Maar ze
zette door, dat was geweldig om te zien. Ze weet
nu dat als je ergens in gelooft, je meer kunt dan
je denkt. Als ouders heb je in dit traject vooral
een coachende rol. Zat ze er even door heen, dan
hielpen we haar weer op weg. Door mee te doen
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met dit Award programma is ze in no time
zelfstandig geworden. Wendie kon redelijk
terughoudend of afwachtend zijn. Nu onderneemt ze dingen sneller en als iets onduidelijk is,
vraagt ze om opheldering. Ook kan ze beter prioriteiten stellen en keuzes maken. Wij zijn
ontzettend trots op haar!”

‘Ze had er alles voor over om haar doelen
te behalen’
Esther van het Kaar: “Hoe tof zou het zijn als
Veerle uit handen van een Britse afgevaardigde
haar bronzen Award in ontvangst kon nemen
tijdens de World Scout Jamboree in West-Virginia? Die kans moest ze grijpen! Veerle was een
meisje dat altijd op de achtergrond stond. Ze is
in hart en nieren een Scoutingmeisje, sporten is
niet echt haar ding. Dit programma bood zoveel
uitdaging voor haar, dat het ons echt iets voor
haar leek. Ze zou uit haar comfortzone moeten
komen. Dat zou zo goed zijn voor haar ontwikkeling, dachten wij. Veerle (destijds 14) moest er
nog even over nadenken. Logisch, want het
vraagt veel tijd en energie van je. Toch besloot ze
ervoor te gaan. Alleen die beslissing was al een
overwinning op zich. Want ze wist zelf ook dat
ze haar grenzen moest gaan verleggen wilde ze
die Award in de wacht slepen. Ze dook er vol
enthousiasme in en kwam soms van een koude
kermis thuis. Want bij het behalen van haar
doelen kwam ze af en toe ook hobbels tegen op
haar pad. Maar ze liet zich er niet door uit het
veld slaan. Toen realiseerden wij ons voor het
eerst hoe enorm gegroeid ze was. Voorheen zou
ze veel haar hoofd laten hangen, nu deed ze er
alles aan haar doelen te bereiken. Ze heeft een
brevet klimmen behaald waarvoor ze echt

angsten heeft moeten overwinnen. Ook deed ze
op school verdieping Frans, waar ze flink voor
heeft moeten blokken om haar toets te halen. En
nu is ze hulpleiding bij de welpen bij haar
Scouting John McCormick in Zoetermeer. Ik was
zo trots toen ik haar op het vliegtuig naar
Amerika zette. Ze ging er als meisje heen en
kwam als jonge vrouw terug. Zelfverzekerd, vol
zelfvertrouwen en bruisend van vrolijkheid.
Wat was ik blij voor haar. Ze heeft het zo goed
gedaan. Deze ervaring nemen ze haar nooit meer
af!”

‘Erik heeft zich in sneltreinvaart ontwikkeld’
Astrid Mies: “Erik was een timide jongen die niet
snel om hulp vroeg. Toen hij opperde om met
het Award programma mee te doen, hebben we
dat vooral toegejuicht. We gunden hem meer
contact met anderen. Het Award programma
leek ons goed voor Eriks ontwikkeling. Het
traject is zeer intensief en Erik was destijds pas
14, best jong om aan het programma mee te
doen. Toch besloot hij ervoor te gaan. Het was
voor Erik – vanwege zijn leeftijd – soms wat
lastiger om zijn doelen te behalen. Zo bleken er
niet veel stage-aanbieders voor een 14-jarige. Na
veel zoeken, is het gelukt. Wij als ouders hebben
hem daar een handje bij geholpen. Maar Erik
heeft zelf alle stappen gezet om ook daadwerkelijk aan de slag te kunnen. Hij heeft sollicitatiebrieven geschreven en -gesprekken gevoerd.
En uiteindelijk heeft hij het voor elkaar gekregen! Bij een ziekenhuis bracht hij iedere zondag
patiënten in een rolstoel naar de kerkdienst. Ook
heeft hij zes maanden atletiektraining gegeven
aan jeugdleden. Omdat Erik vooral goed is in
sprint, daagde hij zichzelf uit om 5 kilometer
hard te lopen. Dat vergde drie maanden training,
wat best pittig was, maar hij deed het zonder
morren. Hij was enorm gedreven zijn doel te
halen. Tot slot rondde hij bij de Pats boem!-HIT
in Harderwijk het onderdeel Expeditie af. Het is
geweldig om te zien hoe Erik zich in een jaar
heeft ontwikkeld. We zijn blij dat hij nu meer in
zichzelf gelooft. Erik is zelfstandiger geworden,
ziet minder beren op de weg, neemt zijn
verantwoordelijkheid en veel meer initiatief.
Echt fantastisch wat hij allemaal heeft bereikt!”

Talentontwikkelingsprogramma:
Talentontwikkelingsprogramma voor
jongeren tussen de 14 en 24 jaar waarmee
je het beste uit jezelf kunt halen. Het
bestaat uit vier verschillende onderdelen.
Zo ga je vrijwilligerswerk doen waarmee je
anderen helpt en je een steentje bijdraagt
aan de samenleving. Ook ga je sporten
waarin je een doel stelt en je conditie en
prestaties verbeteren. Verder ga je aan de
slag met het verder ontwikkelen van je
eigen talent. En tot slot ga je met een
kleine groep op expeditie; je maakt een
trektocht van een aantal dagen door de
natuur. The International Award for Young
People is een externe award waar je
langere tijd – minimaal 6 maanden – mee
bezig bent. Wil je jezelf ook (meer)
uitdagen, scan dan deze qr-code:
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‘Ik kan zien dat je alles hebt gegeven’
‘Laat je uitdagen’, is het motto van Scouting. En er wordt al zo veel van kinderen gevraagd in
onze prestatiemaatschappij. Raken kinderen dan ook hier overspannen? Als het goed is niet,
want bij Scouting kunnen kinderen zich ontwikkelen op een leuke en ontspannen manier.
En er is zo’n breed programma-aanbod, dat er voor ieder kind wel iets is waar hij of zij goed in
is of een uitdaging vormt. Als leiding help je ze daarbij, op alle mogelijke manieren. Een van
die manieren is het geven van complimenten. Dat moet je trouwens ook niet overdrijven…
Er moet zoveel, en alles moet (meer dan) goed.
Veel kinderen en jongeren hebben hierdoor te
kampen met faalangst en onzekerheid. Kinderen
die faalangstig zijn, uiten dat op veel verschillende wijzen. Zo klappen sommigen dicht, anderen
gaan de clown uithangen en weer anderen gaan
op de toppen van hun tenen lopen. Ontmoedigend hoor.

Een goed gevoel
‘Ik word altijd blij als ik jou tegenkom.’ ‘Wat heb
je toch een aanstekelijke lach.’ ‘Fijn samengewerkt!’ Heerlijk om te horen, toch? Dat is wat
complimenten doen: ze geven je een goed gevoel
over jezelf. Ieder mens heeft de behoefte om
gewaardeerd te worden. Uit onderzoek blijkt dat

‘complimenten krijgen’ een van de dingen is waar
mensen het meest gelukkig van worden.

kunt dus maar het best leren hoe ermee om te
gaan!

Dit ouwe ding?
Complimenten geven is één ding, complimenten
ontvangen iets heel anders. Veel mensen vinden
het moeilijk om op een compliment te reageren.
Ze zeggen ‘Dit ouwe ding?!’ als je hun kleding
bewondert, lopen rood aan of sputteren ‘Jij ook’
terug. Helemaal niet nodig. Een glimlach en een
‘dank je wel’ en klaar is Kees.

die bij de ander past. Houdt iemand niet van in
de belangstelling staan? Hijs hem dan niet
publiekelijk op het schild, maar geef je compliment op een rustig moment, als je even met zijn
tweeën bent.

• Iedereen verdient een compliment. Ook de
minder opvallende kinderen, die het niet nodig
lijken te hebben. Probeer ze niet te vergeten.

• Insigne behaald? Dat is weer een stapje verder
Falen hoort erbij
Complimenten geven? Doen dus! Maar dan wel
op een goede manier. We hebben soms de
neiging om kinderen te overladen met complimenten en troostprijzen. Dat lijkt leuk en eerlijk,
maar het kan de waarde ontnemen van welverdiende complimenten en prestaties. Kinderen
hebben goed door wanneer een compliment
nergens op slaat. Of ze gaan denken dat alles ze
maar komt aanwaaien… Terwijl het juist goed is
om af en toe te falen. Niet direct slagen hoort bij
de ontwikkeling, niemand kan alles meteen.
Bovendien horen tegenslagen bij het leven; je

Hiernaast staan allerlei tips voor het geven van
complimenten, inclusief enkele spellen van de
activiteitenbank voor bevers, welpen, scouts,
explorers en roverscouts.

Complimenten geven doe je zo:
• Zorg dat het compliment bij de leeftijd en/of
ontwikkeling van het kind past. Het is (meestal)
niet erg knap van een kind van tien om zijn eigen
billen af te vegen. Daar hoef je het dan niet
uitvoerig voor te complimenteren.

in de ontwikkeling. Maak er een mooi (ritueel)
moment van.

• Besteed met je speltak aandacht aan
complimentjes geven. Want complimentjes
krijgen is leuk, maar geven ook. Geef bijvoorbeeld iedereen een keer een (anonieme)
complimentenbeurt tijdens de opkomst. Zo
kunnen ze lekker onopvallend oefenen en
ontdekken hoe mensen op hun complimentjes
reageren. Het zal de sfeer in de groep ten goede
komen.

• Geef niet alleen complimenten over een
prestatie, maar ook (juist!) over gedrag, inzet en
voortgang. ‘Wat heb je een slimme tactiek
toegepast.’ ‘Goed samengewerkt!’ ‘Ik kan zien dat
je echt alles hebt gegeven.’

• Wees concreet en duidelijk. Zeg niet alleen
‘Goed zo!’, maar ‘Goed dat je/jullie …'

• Je moet een compliment echt menen. Ieder
kind heeft het meteen door als je een loos
compliment geeft. Een loos compliment heeft
geen enkele betekenis.

• Zorg dat je niet over de top gaat. ‘Wow, jullie
zijn echt ge-wel-dig!’ ‘Ik heb nog nooit zo’n
goede groep gehad!’

• Als je ieder kind hetzelfde compliment geeft,
is de lol er snel vanaf. Zorg dus dat de complimenten die je tegen iemand persoonlijk
uitspreekt, ook persoonlijk zijn.
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• Geef complimenten dan ook op een manier

• Zoek in de activiteitenbank op keyword
‘compliment(en)’ voor leuke activiteiten die gaan
over complimenten geven en ontvangen.
Bijvoorbeeld voor bevers en welpen: Complimenten tikkertje. Voor welpen: De dag van Mor.
Voor welpen en scouts: Complimentjes vissen.
Voor scouts en explorers: Wat hebben anderen
over mij te vertellen en voor explorers en
roverscouts: Het grote complimenten actiespel.

Nationale complimentendag
Ieder jaar op 1 maart is het nationale
complimentendag. Eén keer per jaar een
complimentje geven of ontvangen is
natuurlijk wat karig, maar het gaat er
natuurlijk om landelijk aandacht te geven
aan het fijnste cadeau dat je iemand kan
geven (en dat niets kost): complimenten.
Er is één spelregel, en die is: woorden in
plaats van cadeaus. Doe je mee?
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SPECIAAL

VOOR WELPEN

LEIDING

Jungle Experience: hét themafeest voor welpenleiding

Baloes, Bagheera’s, Rikki Tikki Tavi’s, Chils, Hathi’s, Raksha’s, Morren en
Mangen; je komt ze allemaal tegen op Jungle Experience dit voorjaar.
Vier jij het themafeest met ons mee?
Je hebt het ongetwijfeld meegekregen: in
2020 bestaat de welpenspeltak 100 jaar.
En dat wordt groots gevierd, waarbij de
welpenleiding niet wordt vergeten.
Speciaal voor hen is er Jungle Experience!
Hét feestweekend waarin we samen de
jungle verder gaan ontdekken en beleven.
Dit evenement vindt twee keer plaats op
Scoutinglandgoed Zeewolde: van 24 tot 26
april en van 1 tot 3 mei. Je kiest dus voor
één van deze weekenden.

De jungle in…
Tijdens Jungle Experience duik je als
welpenleiding een weekend de jungle in.
Op vrijdag betreed je de jungle voor een
eerste kennismaking. Je leert de andere
junglebewoners kennen, beleeft samen
avonturen en sluit de dag af met een
drankje bij Baloe aan de bar, onder het
genot van een lekker muziekje. De volgende dag maak je een spannende tocht door
de jungle. Je begint met het zelf ervaren

			
Wie, wat, waar?
Wat:

Jungle Experience

Voor wie:

Welpenleiding vanaf 17 jaar

Waar:

Scoutinglandgoed Zeewolde

Wanneer:

Van 24 tot 26 april 2020 óf 1 tot 3 mei 2020

Kosten:

Voor € 69,50 een heel weekend programma, inclusief 		

		

maaltijden, koffie en thee

van toffe jungleactiviteiten en gedurende
de dag word je een ware jungle-expert. Bij
een Scoutingfeest mag een kampvuur
natuurlijk niet ontbreken, dus in de avond
sluit je aan bij één van de kampvuren, dans
of zing je mee, leer je nieuwe gebruiken of
ga je weer even langs bij Baloes bar. Op
zondag maak je samen plannen om het
junglevirus thuis ook door te geven en krijg
je nog een laatste shot aan extra inspiratie.
Na dit weekend ben je er helemaal klaar
voor om een nóg uitdagender programma
in thema neer te zetten voor jouw
welpenhorde.

Junglefood
Voor al die jungleactiviteiten heb je een
goede bodem nodig, dus de maaltijden zijn

inbegrepen in de deelnemersbijdrage. Ook
kun je tegen scoutvriendelijke prijzen een
drankje doen in Baloes bar. En naast
junglefood is er natuurlijk ook junkfood te
koop voor de extra trek.

Werk mee aan Jungle Experience!
Wil jij je creativiteit de vrije loop laten en
een toffe activiteit organiseren tijdens
Jungle Experience? Of heb je zin om met de
gehele organisatie van deze uitdagende
weekenden te helpen? Laat het ons weten
en mail naar jungleexperience@scouting.nl
of kijk op 100jaarwelpen.scouting.nl/
medewerkers/vacatures voor alle vacatures.

Inschrijven: www.100jaarwelpen.nl/jungleexperience
Let op:

Er is tijdens ieder weekend plek voor 500 deelnemers,

		

dus schrijf je snel in met jouw leidingteam!
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De IJzeren Hein
Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop

14 échte winkels

Producten speciaal getest door en voor scouts

Op 22 december ging de IJzeren Hein, de
juniorenboot van Scouting Norvicus Noordwijk
uit de vaart. Normaal gesproken vier je een
tewaterlating, nu vieren we het einde van een
tijdperk!
Van 1984 tot 2019 diende ze voor opkomsten,
zomerkampen, vaartochten en als EHBO-boot
bij de KaagCup.
Generaties juniorenleiding hebben de Hein
onderhouden en spreken bij reünies nog steeds
over de mooie tijden ermee.
Een (H)eindfeest volgde met oude teams en
een ceremonie waar de Hein zelf iedereen

bedankte voor de mooie jaren en vroeg aan
Neptunus of haar boeg nu als monument in het
Troephuis mocht hangen.
Stemacteur Paul van Gorcum leende hiervoor
zijn stem, hij maakte een uitzondering voor
een vriend in de organisatie.
De nieuwe aluminium sleper Zand krijgt een
huik van de feestopbrengst en de motor van de
Hein gaat naar de wilde vaart.
Met de alle oud-leiding werd de Hein het
water uit getild en een groepsfoto sloot de
avond af!

Slackers
€ 119,95

Slackers Ninja Line

11 meter lange lijn met daaraan
2 trapeses, 2 ringen en 3 apenvuisten.

€ 29,95
€ 39,95
Ninja Touwladder of Klimtouw
Uitbreiding op de Ninja Line,
ook los te gebruiken!

€ 159,95

Eagle Zipline

30 meter lange zipline!
Leuk voor een opkomst, kamp
of overvliegen.

€ 29,95
Ninja Balls

Uitbreiding op de Ninja Line

www.scoutshop.nl
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VAN SCOUT
tot
Ondernemer

“Marketing en communicatie zijn
ook belangrijke Scoutingskills”
Scouting loopt als een rode draad door het
leven van Anne Vrieze (57). Ze startte als
welp, ging roeien en zeilen bij de waterscouts, werd later leiding bij de welpen en
richtte zelfs een nieuwe Scoutingvereniging
op. Ondanks haar drukke bestaan als
online ondernemer is Anne nog steeds
betrokken bij Scouting als vrijwilliger. Ze is
penningmeester van Scoutingcentrum De
Stierop.
Waarom ben je op Scouting gegaan?
“Ik heb als kind in de jaren '60 in Engeland
gewoond omdat mijn vader bij Shell in Londen
werkte. Daar zat ik vanaf mijn zesde bij de Girl
Guides, de Engelse kabouters. Twee jaar later
verhuisden we terug naar Nederland. Daar ging
ik bij Scouting Nifterlake in Breukelen. Een jaar
later verhuisden we opnieuw. Dit keer naar
Krommenie. In eerste instantie ging ik daar
niet op Scouting, maar op mijn twaalfde nam
een vriendin bij mee naar de waterscouts. Toen
ben ik weer lid geworden bij de toenmalige
Bestevaergroep (alleen meisjes). Later gingen
de waterscouts samen met de landscouts en
werden we Scouting Krommenie.”
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Wat vond je leuk bij Scouting?
“Het samen spelen en ontdekken in het bos en
op het water. Ik herinner me een heel leuk
kamp in Scherpenzeel. Wat we daar precies
deden weet ik niet meer, wel dat ik het daar in
het bos heel fijn vond. Met de Bestevaergroep
gingen we veel roeien in de buurt, vanaf het
clubhuis naar Krommeniedijk. In die tijd deden
we ook veel aan handwerken en creativiteit.”
Gingen jullie ook zeilen als waterscouts?
“Het was toen heel anders dan nu. Als meisje
mocht je alleen maar roeien. Jongens gingen
zeilen bij waterscoutingcentrum De Stierop.
Wij meisjes mochten daar niet komen van de
schipper. Zeilen was niets voor meisjes, vond
hij! Toen we overvlogen naar de explorers zijn
we toch een paar keer gaan zeilen bij de Stierop.
Zo kreeg ik de smaak van het zeilen te pakken.
Als jong meisje liet je je dus niet
de les lezen?
“Klopt! De schipper kon ons niet verbieden om
theorielessen voor het zeilen te gaan volgen. En
na inspanning van onze leidsters mochten we
ook praktijklessen volgen op de Stierop. We

zijn met vier meiden intensief gaan studeren en
slaagden in een keer voor ons theorie- en
praktijkexamen. Toen konden ze ons niet meer
verbieden om met de vletten te zeilen! Zo
kwam het dat de explorers voortaan ook naar
de Stierop mochten komen en leerden wij
andere meiden zeilen.”

water. En o ja, we hadden nog een dropping op
het water en raakten aan lager wal! Ook gingen
we ieder jaar met Pasen – zonder leiding - naar
Scoutscentrum Het Naaldenveld in Bentveld.
We sliepen dan bij het kampvuur; een van de
jongens bleef de hele nacht bij het vuur om het
aan te houden.”

Je was dus heel actief bij Scouting?
“Ik vond het heel leuk om van alles te organiseren en te regelen. Op mijn achttiende werd ik
leiding van een nieuwe welpengroep van Jungle
Pimpernel, onderdeel van Scouting Elfregi
Zaanstreek, in Wormerveer. In dezelfde tijd
ben ik bij de oprichting betrokken geweest van
een blauwe vogelgroep in Krommenie, de
Patrick Segalgroep. Die groep heeft een jaar of
zeven bestaan. Ik werd de hoofdleiding van de
groep, Akela. Het was een kleine groep van een
stuk of twintig leden. Ieder kind had een eigen
begeleider nodig, want de meesten zaten in een
rolstoel. Zo gingen we ook op kamp, vaak nog
aangevuld met extra leiding en kookstaf. Helaas
moest de groep uiteindelijk stoppen vanwege te
weinig leden.”

Hoe zet je nu je Scoutingskills in voor je werk?
“Doordat ik het als leiding van de blauwe
vogelgroep heel leuk vond om met kinderen met
een beperking te werken, ben ik orthopedagogiek gaan studeren. Dat is de opvoedkunde van
kinderen die bijvoorbeeld een handicap of
leerproblemen hebben. Na mijn afstuderen heb
ik voor de gemeente Zaanstad de Wvg, de Wet
voorzieningen gehandicapten, ingevoerd en later
voor andere gemeenten de Wet maatschappelijke ondersteuning. In 2008 ben ik voor mezelf
begonnen, eerst als zelfstandig beleidsadviseur
Zorg en Welzijn. In 2014 heb ik de WWZ
Academie opgericht. Ik leid nu werkzoekende
vrouwen op tot Wmo- en jeugdconsulent. Dit
doe ik niet klassikaal, maar online. Samen met
een collega heb ik de module creatief denken
bedacht. Bij Scouting heb ik ervaren dat je met
behulp van creatief denken kunt zorgen dat
iedereen kan meedoen. Ook mijn bij Scouting
opgedane ervaring met leidinggeven en organiseren komt nu goed van pas. Voor een eigen
bedrijf is het belangrijk dat je goed kunt organiseren en coördineren.”

Wat heeft Scouting jou geleerd?
“Ik heb enorm veel van Scouting geleerd. Ik
heb vooral mijn organisatietalent daar kunnen
ontplooien. Met het leidinggeven kon ik mijn
creativiteit ontwikkelen. Vooral als leiding van
de blauwe vogels. We moesten het Scoutingspel
immers aanpassen aan kinderen met beperkingen. We wisten altijd wel ergens een draai aan
te geven of iets te verzinnen zodat het bij onze
kinderen paste.”
Wat is je het meest bijgebleven van
je Scoutingtijd?
“Het zeilen op de Stierop. In de zomer bleef ik
er samen met mijn vrienden wekenlang. Ook
gingen we op kamp naar Elburg, voor het eerst
een gemengd kamp. Dat was onwijs leuk, we
hebben veel gezeild over het Veluwemeer. We
konden daar heerlijk zwemmen in het ondiepe

Wat wil je als ondernemer scouts meegeven?
“Voor Scouting is het, zeker in deze tijd, belangrijk dat je je Scoutinggroep goed kunt vermarkten om leden te werven! Vroeger was het heel
normaal dat je op Scouting ging. Tegenwoordig
is dat niet meer zo vanzelfsprekend en er is
natuurlijk een enorme keuze in verenigingen,
terwijl het kindertal in Nederland daalt. Daar
moet je dus oplossingen voor verzinnen.”
Meer weten over de cursussen en workshops van
Nele? Kijk dan op: www.scentandspice.nl.
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Geef je inzet op 4 mei meer inhoud
Op 4 mei staan zestig leden van Scouting
Nunspeet bij het graf van Bram IJzerman.
Dat doen ze al sinds de groep in 1949 is
vernoemd naar ‘hun’ verzetsstrijder en scout.
“Waarom staan jullie met zoveel scouts eigenlijk bij de herdenking?”

alle verhalen en ook niet allemaal even compleet. Maar zoveel dat de kans groot is dat een
verhaal ook betrekking heeft op jouw groep.
Het kan je helpen om de dodenherdenking
meer inhoud te geven dan twee minuten stil
te zijn.

Toen scoutsleider Dick
Ponsteen tien jaar
geleden vanuit het
publiek deze vraag
kreeg, klopte hij bij de
gemeente aan om nog
actiever betrokken te
zijn bij de plechtigheid.
De groep had daar alle
reden toe, want Bram IJzerman uit Nunspeet
werd tijdens de Tweede Wereldoorlog als scout
actief in het verzet. Hij was 20 jaar toen hij op 2
maart 1945 werd gefusilleerd. “We hebben in
het clubhuis een speciaal kastje waarin we zijn
hoed, keppeltje, foto en een oorkonde bewaren.
Ieder jaar bij de installatie laten we dat aan de
nieuwe scouts zien en vertellen we zijn verhaal.
We merken dat ze daardoor op 4 mei intrinsiek
gemotiveerd zijn om zich in te zetten.”

Maar ook als je geen verhaal vindt dat bij jouw
groep past, kun je de inzet van je scouts bij de
herdenking meer inhoud geven. Het team
Vrijheid in herdenken, dat de scouts bij de
Nationale Herdenking op de Dam voorbereidt
en begeleidt, geeft op basis van haar ervaringen
hiervoor handreikingen. Bovendien vind je
hier inspiratie om buiten 4 mei om de thema’s
rondom vrijheid, onvrijheid en lokaal herdenken in je jaarprogramma op te nemen. Er staan
al enkele uitgewerkte programma’s per speltak
en een verwijzing naar de activiteitenbank. Je
vindt handreikingen op vrijheid.scouting.nl.

Nu luiden de Scouts in Nunspeet op 4 mei
vanaf 19.45 uur de klok, reiken ze de kransen
aan en legt de groep binnen het protocol een
krans. Bovendien weten ze over te brengen dat
Scoutingorganisaties op 2 april 1941 door de
Duitsers werden verboden. Veel groepen
gingen ondergronds verder en het verhaal van
scout Bram IJzerman staat niet op zich.
De verhalen van bijna 150 scouts in het verzet
en ieder persoon die een binding had of nog
heeft met een Scoutinggroep, zijn afgelopen
jaar samengebracht in een database met
zoekfuncties. Al bijna 300 verhalen, vast niet
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Laat je uitdagen door
de 35e Admiralencup
Heb jij zin in een uitdagende uitputtingstocht
voor waterscouts waarbij je een tocht maakt
door te roeien, jagen, zeilen of zelfs zwemmen?
Meld je dan aan voor de Admiralencup!
De Admiralencup is een tocht van 35, 70 of zelfs
100 kilometer die in een standaard lelievlet
wordt afgelegd. Tijdens de tocht mag er alleen
gebruik worden gemaakt van spier- of windkracht. Soms kun je onderweg luieren en de wind
het werk laten doen, maar op andere momenten
zal er hard gewerkt moeten worden om als
eerste de finish te halen. Voor de waterwelpen is
er een begeleide juniorcup van 7 kilometer en
spelen we halverwege spelletjes op een post.
De Admiralencup is van vrijdag 29 mei t/m
zondag 31 mei 2020 in Uithoorn. Op vrijdagavond zetten de deelnemers hun tenten op en is
er gelegenheid om wat te drinken met je
medescouts. Op zaterdagochtend verzamelen de
teams op de Amstel en klinkt vanaf wachtschip
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Olympus het startsein. Op zaterdagavond is de
prijsuitreiking voor de Juniorcup en de 35 km.
Voor de 70 en 100 km is de prijsuitreiking op
zondagochtend. Ga snel naar admiralencup.nl
voor alle informatie over hoe je jouw team kan
inschrijven. Als je inschrijft voor 29 maart 2020
krijg je korting op de inschrijfkosten.

DEZE KEER IN...
Beverpost
Deze Beverpost is gevuld met weetjes en een
knutsel om trots op te zijn. Weet jij welke dieren het
meest opvallen? Bas bos kan het je vertellen! Stuiter
neemt je weer mee in een van zijn avonturen in het
voorleesverhaal. Wist je trouwens dat echt stoere
bevers meekunnen naar de Bever HIT?

Scouty

IXIXEL
In IXIXEL deze keer een low budget
expeditietip in België, handige tips voor een opkomst waarbij je je mede-explorers beter leert
kennen en we hebben weer een aantal blogs en
vlogs voor je gevonden!

Tijdrover

In tijdrover deze keer meer over Rainbow
In Scouty leer je hoe je een rap kan maken,
Scouting, de toekomst van reclame, een wel heel
hebben we weer wat boekentips voor je, is het feest
interessante kooktechniek en de Powwow van Lois.
en kun je meer lezen over hoe lintjes gemaakt worden.

Flitz
Wist jij dat er bloemen kunnen groeien in
de woestijn? In Flitz lees je er meer over.
Je vindt deze keer ook tips voor het maken van een
promofilmpje voor je Scoutinggroep en heeft jouw
Scoutinggroep wel eens een reuzenrad gepionierd?

Scouts Info
In Scouts Info deze keer een bijzondere uitwaterlating, Scouting in Amerika en wat vinden ouders
eigenlijk van ons talentontwikkelingsprogramma?
Daarnaast tips voor het geven van goede complimenten en nog veel meer!

