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INHOUD
Het laatste Scouting Magazine van 2020 
ligt alweer voor je. 2020 was een bijzon-
der jaar, ook voor Scouting. Jij als scout 

hebt laten zien dat we met goede samen-
werking zelfs in moeilijke tijden er het 

beste van maken. Niet alleen in je  
Scoutinggebouw, maar ook online en 

thuis. En daar mogen jullie trots op zijn! 
Het aftellen naar 2021 gaat langzaam 

beginnen. Wat zou het nieuwe jaar voor 
ons in petto hebben? 

ONTDEK DE AVONTUURLIJKE WERELD ACHTER SCOUTING
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Larderen & barderen

Kleren verven:  
tie-dye

Scouts Canada!

Jouw groep  
de sterkste!
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Dieren werken vaak samen. Bijna altijd zijn ze dan van dezelfde 
soort. Maar soms helpen andere diersoorten elkaar. Er zijn  

zelfs vissen die haaien wassen… 

3  meest voorkomde
HELPERS in de natuur

Zeeanemoon en clownvis
Dit visje ken je wel! Nemo woont diep in de zee, net als de 
zeeanemoon. De zeeanemoon lijkt op een plant, maar is 
een dier. Een dier met giftige tentakels. Daarom blijven vissen 
weg bij de anemoon. Behalve de clownvis. Met de clownvis heeft de zeeanemoon  
een afspraak. De vis beschermt de anemoon tegen indringers. In ruil daarvoor mag de 
vis een nestje op hem maken en zijn voedselrestjes eten. Van het gif heeft Nemo geen 
last. Hij heeft een slijmlaagje dat door de anemoon wordt herkend. Slim hè?

Poetsvis en haai 
Stel dat je erge jeuk hebt, maar geen handen om te krabben? Dat overkomt de haai geregeld. Dan gaat hij 

naar het poetsstation. Een soort autowasstraat voor haaien. Daar aangekomen staan de poetsvissen 
klaar om hem te helpen. Soms staat er zelfs een file voor het poetsstation! De haai gaat 

klaarliggen met de vinnen gespreid. De poetsvissen maken de hele haai schoon. Ze 
zwemmen zelfs zijn bek in! Ze eten alle restjes dode huid op en 

ook de parasieten. Dat zijn hele kleine diertjes die op de haai 
leven. De poetsvissen hebben een lekker maaltje en de haai geen 

last meer van jeuk. Een win-win situatie! 

Honingdas en grote honingspeurder 
De honingdas eet zowat alles. Maar zijn lievelingskostje is honing.  
De honingspeurder, een vogel, is ook al zo gek op honing. Vliegend speurt hij 
naar bijenkorven. Heeft hij er een gevonden, dan haalt hij de honingdas erbij. 
Het vogeltje komt niet graag in de buurt van de bijen. En hij krijgt nooit de 
bijenkorf open. De das wel, die is groot en sterk. De das eet van de larven, de 
poppen, de bijenwas en de honing. Als zijn buikje vol is, is de vogel aan de 
beurt. Nu mag hij van de bijenkorf smikkelen. Wordt de das dan nooit door de 
bijen gestoken? Dat wel, maar hij heeft een dikke huid. En heel veel honger… 
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De loopplank



De loopbrug
Voorleesverhaal

Oeps! Ook in Hotsjitonia gaat er wel eens iets mis. Vandaag kwam de loopbrug 
van de woonboot van Steven en Sterre in het water terecht. Hij zonk zelfs naar 
de bodem. Gelukkig hebben alle bewoners van Hotsjitonia samen een heleboel 
handjes dus we gaan meteen met zijn allen aan de slag. Iedereen heeft tenslotte 

wel iets waar hij of zij goed in is. Eerst gaan Stanley en Professor Plof samen 
aan de slag met het maken van een bouwtekening voor de nieuwe loopbrug. 

Als de tekening af is, gaat Bas Bos aan de slag met het zagen van het juiste hout. 
Stanley zoekt alle schroeven en spijkers bij elkaar en ik kan heel goed meehel-
pen met het vasthouden van het hout op de juiste plek, terwijl de anderen alles 

in elkaar zetten. Ondertussen heeft Rebbel een vuurtje gemaakt waar we 
broodjes boven kunnen bakken en Rozemarijn warmt een pan met soep op 

boven het vuur, want van hard werken krijg je honger! Na het eten bekijken we 
het eindresultaat. De loopbrug past perfect! “Ik vind hem nog wel een beetje 
kaal zo, kunnen we daar nog iets aan doen?” vraag ik. “Inderdaad Stuiter, ik 

denk dat we hem nog wel wat mooier kunnen maken!” zegt Bas. “Ik weet 
precies wie we daarvoor kunnen vragen.” Vult Plof aan. “Ik hoor het al, op naar 
het huis van Fleur en Keet!” roep ik vrolijk. Fleur en Keet vinden het ook een 
goed idee en beginnen al met het bij elkaar zoeken van verf, kwasten, stukken 
stof, lijm, scharen en andere materialen. Een poosje later verzamelen we weer 
op het grasveld langs het water. Samen met Fleur en Keet schilder ik er op los 
en na een tijdje kijken we tevreden van een afstandje naar het eindresultaat. 
Wauw! De drie sterke mannen zorgen ervoor dat de loopbrug op zijn plaats 
terecht komt. Steven en Sterre zijn dolblij met hun mooie nieuwe loopbrug.  

Dat hebben we samen maar weer mooi gemaakt!  
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STRIP      F L O S  V I N G E R H O E T S

met een deegroller en steek de vormpjes uit. Leg de speculaas-
jes op een met bakpapier beklede bakplaat. 
• Gebruik je een speculaasvorm: strooi 
wat bloem op de vorm en druk een 
beetje deeg in de vorm. De vorm 
omkeren boven de bakplaat die je 
hebt bekleed met bakpapier. Herhaal 
dit totdat je deeg op is en je 
bakplaat vol speculaaskoekjes ligt. 
• Verwarm de oven op 170 graden 
en bak de speculaasjes 15-20 
minuten. Mmmmm, heerlijk!

Dit recept komt uit Oud-Hollandse bakrecepten van het 
Bakkerijmuseum In de gecroonde Duyvekater op de Zaanse 

Schans. In dit bakboek staan heel veel oudhollandse 
lekkernijen. Wat dacht je van oliebollen, borstplaat, 

pepernoten en appelbeignets? Dat wordt smullen in december! 
 Oud-Hollandse bakrecepten – Uitgeverij Nanda   €  16,95 

Rozemarijn is dol op bakken en 
koken. Dit keer maakt ze 
speculaas. Daar kan ze heerlijk 
van snoepen tijdens Pakjes-
avond. Je kunt speculaasjes 
maken met een uitsteekvorm-

pje, of gebruik een speciale speculaasvorm van hout.  

Wat heb je nodig?  
• 1250 gram boter (op kamertemperatuur) • 220 gram bruine 
basterdsuiker • 400 gram bloem • 5 gram bakpoeder • 20 gram  
• speculaaskruiden • Snuf zout • 30 ml water

Wat moet je doen?
• Snijd de boter in stukjes en voeg alle ingrediënten samen in 
de mengkom. Goed kneden totdat het een mooie deegbal 
wordt.
• De deegbal in een kom afdekken met folie. Laat het 3 uur in 
de koelkast rusten voor gebruik. 
• Gebruik je uitsteekvormpjes: strooi wat bloem op het 
aanrecht, zodat het deeg niet gaat plakken. Rol de bal deeg uit 

Speculaas
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  IN DE KEUKEN MET

 ROZEMARIJN 



                    

beverpost |  13

Wat zie je allemaal langs de weg? Huizen, een stoplicht, koeien en een kerk? Maak samen met je groep een 
lange weg. Hoe groter de groep, hoe langer de weg. Fleur en Keet doen mee. Eerst knippen ze een hele lange 

zwarte strook uit. Die plakken ze op ieders vel papier. Daarna mag je jouw deel van de weg maken. Knippen en 
plakken, verven en kleuren, alles is mogelijk. Iedereen klaar? Dan worden alle stukjes weg aan elkaar  

vastgemaakt. Pak gauw je spullen, we gaan beginnen!

Wat heb je nodig?
•	 1	vel	papier	(A4)	per	persoon
•	 Zwart	papier	om	stroken	van	te		
	 knippen	(voor	de	weg)
•	 Schaar
•	 Papier	en/of	tijdschriften	om	uit		
	 te	knippen
•	 Stiften	en/of	kleurpotloden
•	 Lijm

Zo maak je het
Stap 1.	Knip	stroken	van	gelijke	
grootte	van	het	zwarte	papier.	Dit	
wordt	de	weg.	

Stap 2.	Plak	een	strook	op	je	vel	A4.
	
Stap 3.	Teken	huizen,	een	kerk,	vogels,	
auto’s,	een	stoplicht	en	wat	je	maar	
kan	verzinnen	op	en	achter	je	weg.	Je	
mag	het	ook	uit	tijdschriften	knippen	
en	opplakken.		
	
Stap 4.	Klaar?		
Plak	dan	alle	stukjes	weg		
aan	elkaar	vast,	zodat	er		
één	grote	weg	ontstaat.	
En	wegrijden	maar.	
Vroemmm!
Veel	plezier!

Toet-toet! Wat zie jij 
langs de weg?
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Dit is jouw verhaal –  Philip Bunting  
Uitgeverij	Condor – A 15,99

De jongen en de walvis – Linde Faas  
Lemniscaat – A	14,95

De kok en de koning – Julia Donaldson &  
David Roberts Gottmer  A 14,99

DIKKE VRIENDEN
Ben jij net als Stuiter dol op prachtige 
prentenboeken? Dan is De jongen en de 
walvis een boek voor jou! Het verhaal gaat 

over Sam die 
graag alleen is. 
Op een dag valt 
hij in slaap in 
een bootje op 
zee en raakt 
bevriend met 
een walvis. 
Samen ontdek-
ken en beleven 
ze allerlei geks 

en vrolijks. Als Sam weer naar huis  
gaat, voelt hij zich alleen. Hoe  
komt dat toch? 

AVONTUUR OP TEXEL
Steven en Sterre gaan in de vakantie vaak 
naar Texel. Ook Pinkeltje geniet met 
Pinkelotje van een vakantie op dit Wad-
deneiland. Als er storm opsteekt, vergaat 
er een schip voor de kust en albinozee-
hondje Biem spoelt aan op het strand. De 
eilandbewoners 
zorgen voor hem, 
maar op een dag 
is hij verdwenen! 
Pinkeltje en zijn 
vrienden gaan 
Biem zoeken. 
Maar de kapitein 
van het vergane 
schip maakt het 
ze knap lastig …

KOOKKANJER 
Dit boek gaat over Koning Kornelius 
Schrokkerdebrok die dringend op zoek is 

naar een kei 
van een kok. 
Hij wijst alle 
geïnteresseerde 
koks af. Dan 
blijft alleen de 
verlegen en 
stuntelige 
Markoen over 
die niets durft 

en alles eng vindt. Maar de maag van de 
Koning rammelt, dus gaat hij samen met 
Markoen (zelf!) vissen op zee, aard- 
appels rooien en patatjes frituren.  
Het wordt de lekkerste maaltijd ooit! 

KNALFUIF
Stanley Stekker is 
gek op cijfers en 
berekeningen en is 
super leergierig. In 
het boek Dit is jouw 
verhaal – van de 
oerknal tot je 
verjaardag ontdekt 
Stanley hoe de aarde is ontstaan, wie het 
eerste wezentje was op onze planeet en hoe 
de mensen geworden zijn zoals  
we nu zijn. Een interessant 
boekje voor nieuwsgierige  
Scouts!

Pinkeltje op Texel – Studio Dick Laan 
 Van	Holkema	&	Warendorf		-	A		17,99

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

VOOR JOU 
    ONTDEKT
VOOR JOU 
    ONTDEKT
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 m'n ouders

SCOUTY

Dit zijn de welpen van  
Scoutinggroep Olivier van Noort 

II uit Schoonhoven. Zij mochten mee- 
helpen in de redactie van Scouty! Lees snel verder om  

te zien welke artikelen zij voor jullie hebben uitgezocht.



VOOR JOU 
 ONTDEKT
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De Gorgels- En Toen? – Jochem Myjer  
Leopold	- A	16,99

De jongen die van draken droomde 
Andy Shepherd – Lemniscaat – A	16,99

Ottilie en de monstermacht – Rhiannon Williams  
Gotmer	– A	16,95

WIN! We mogen 3 exemplaren van dit boek weggeven!

Dummie de mummie deel 0  - Tosca Menten
Van Goor	– A	12,50

Leven als koning
Mowgli wil ook wel eens 
weten hoe het is om in Egypte 
te leven. Hoe dat is, ontdekt 
hij in de boeken van Dummie 
de mummie. Ben jij daar ook 
zo’n fan van? Dan bof je, want 
in het nieuwste boek lees je 
hoe het met Dummie ging 
vóór hij een mummie werd. Je 
maakt een reis door het oude 
Egypte en ontdekt hoe Darwishi het vindt om van 
alles te leren zodat hij later zelf koning kan zijn. 

Meisjesjagers
Ottilie is net zo stoer als Shanti. Als enige meisje 
heeft zij zich – in het eerste deel van deze 
boekenserie - aange-
sloten bij de drochten-
jagers, een geheime 
organisatie die jacht 
maakt op kwaadaardi-
ge monsters. Deel 
twee is geweldig 
spannend. Als je dol 
bent op Hoe tem je 
een draak dan vind je 
dit verhaal over 
vriendschap, monsters 
en heldenmoed vast 
ook geweldig.

Ontdek jouw eigen geschiedenis
Het is de vraag of Mowgli ooit zal weten wie zijn 
echte ouders zijn. Weet jij waar je opa is geboren? 
Welke sport je papa deed als kind? En wie je 
mama’s jeugdvriendin 
is? Vraag je ouders en 
opa’s en oma’s naar 
hun herinneringen en 
bijzondere verhalen 
van vroeger. Zo 
ontdek je van alles 
over jouw eigen 
geschiedenis. Hoe 
leuk is dat! In dit 
boekje staan allerlei 
vragen die je samen 
met je papa en mama, opa en oma kunt invullen. 
Net zoals in een vriendenboekje. 

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

Voor alle drakenvrienden
Draken leven niet in de 
jungle, maar wel in de 
wondere wereld van 
Thomas. Zijn opa heeft 
een drakenfruitboom en 
daar groeien draakjes uit. 
In dit boek wordt er een 
nieuw babydraakje 
geboren: Zwier, die overal 
waar hij komt chaos 
veroorzaakt. Ook maken 
we kennis met Aura, de 
nieuwe klasgenoot van Thomas. Zij beweert dat 
ze drakenexpert is. Daar gelooft Thomas niets 
van en voor hij het weet heeft hij zijn geheim 
verklapt…

Met je hele welpenhorde samenwerken? Verschillende flessen kunnen samen 
een toonladder vormen. En daarmee maak jij muziek. Het flessenorgel is een 
echte klassieker voor wie van knutselen houdt. 

Nodig
• 3 glazen flesjes of 8 grotere
• water • lepel of stokje

Stap 1
Giet in de flesjes verschillende hoeveelheden 
water. Vul het eerste flesje bijvoorbeeld tot een
kwart. Het tweede voor de helft. En flesje drie 
voor driekwart. Wil je een hele toonladder 
maken, neem dan 8 sapflessen of wijnflessen: 
do-re-mi-fa-sol-la-si-do. Je kunt verschillende 
maten flessen pakken, want het afstemmen doe 
je toch met water.

Stap 2 
Tik met een metalen lepel tegen de flesjes. Wat 
hoor je?  Hoe meer water, hoe lager het geluid. 
Pas de hoeveelheid water aan tot je opeenvol-
gende tonen krijgt. Je muziekinstrument 
stemmen, heet dat. Je kunt voor het bespelen 
ook een houten lepel gebruiken, voor een 
andere sound.

Stap 3
Zet de flessen in volgorde naast elkaar. Als je ze 
ophangt klinkt het geluid helderder, omdat de 
tafel dempend werkt op de trillingen. Doe 
touwtjes om de hals van de fles en bevestig ze 
aan een waslijn, rek of houten standaard. Die 
kun je ook zelf maken. Hang links de lage 
tonen en rechts de hoge tonen, net zoals de 
toetsen van een piano. Pas wel op dat het glas 
niet valt!

Maak een 
flessenorgel

Stap 4
Met een luchtstroom kun je geluid voortbren-
gen, dus blaas maar over de halzen van de 
flessen. Of tik ertegenaan, dan gaat de luchtko-
lom ook trillen. Eenvoudige liedjes zijn bijvoor-
beeld ‘Vader Jacob’ en ‘In de maneschijn’. Speel 
je een simpele melodie of improviseer je erop 
los? Verras je ouders maar met een heel concert.

Hoe werkt het eigenlijk?
Je kunt het flessenorgel vergelijken met een 
gewoon orgel, zoals in de kerk, waarvan de 
pijpen vervangen zijn door flessen. In ver-
schillende maten, of juist met verschillende 
hoeveelheden vloeistof. Je hebt dan verschil-
lende ruimtes gevuld met lucht. En de lucht 
in de flessen of pijpen gaat trillen als je 
ertegen tikt of erin blaast. Die luchttrillingen 
neem jij waar als geluid. 
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De olifant Hathi tettert erop los in de jungle, 
maar uit een echte trompet kun je ook 
verfijnde klanken halen, die emoties oproe-
pen. Luister maar naar beroemde jazztrom-
pettisten of Salsa artiesten. Is het gewoon 
een stuk gebogen koper met drie knopjes 
erop, of komt er meer bij kijken? 
 
Waar komt de trompet vandaan?
Allereerst: de trompet bestaat al eeuwenlang. 
In de oertijd begon de mens met blazen op 
een hoorn van een koe, op een schelp of op 
een holle buis. Dit hoge geluid kon iedereen 
wakker laten schrikken. In de bijbel werd over 
een bazuin geschreven. Dat was een zilveren 
buis met een soort beker aan het uiteinde. Die 
werkte goed om mensen te waarschuwen op 
grote afstand, bijvoorbeeld in oorlogstijd of 
om een feest aan te kondigen. Omdat zo’n 
lange buis niet zo makkelijk was om mee te 
nemen, maakten ze een kleiner instrument 

door de buis te buigen. Pas in 1815 kreeg de 
trompet ventielen. 

Een koperblaasinstrument
De trompet is gemaakt van geelkoper, dat is 
koper met een ander metaal erdoor gemengd, 
om hem iets sterker te maken. De buis van 
ongeveer 130 centimeter wordt warm ge-
maakt, in de juiste bochten gedraaid en krijgt 
een beker aan het uiteinde. Die beker versterkt 
het geluid, zodat iedereen je kan horen, alsof 
je je handen aan je mond zet als je heel ver 
wilt roepen. Na afloop krijgt hij vaak nog een 
zilveren of gouden badje. Dat laat een klein 
laagje achter op de trompet. Dat zorgt voor 
een mooie glans, maar het laagje beschermt 
ook de bespeler. Koper is namelijk niet zo 
gezond om aan je mond te zetten en geeft je 
na een tijdje muziek spelen ook blauwe 
handen. 

HOE 
WORDT HET 

GEMAAKT

Mondstuk voor trillende lippen
De trompet heeft een los mondstuk met een 
dikkere rand. Door hierop te blazen, laat je je 
lippen trillen en krijg je geluid. Hoe sneller ze 
trillen, hoe hoger het geluid. Alleen al met je 
mond kan je meer dan 7 verschillende tonen 
krijgen. Dat zie je bijvoorbeeld bij de trompet-
tist die bij de dodenherdenking op de Dam 
blaast. Hier wordt geen enkel ventiel aange-
raakt en toch speelt hij een heel liedje. 

3 ventielen als verlengstuk
Om alle mogelijke tonen te kunnen spelen 
werden er 3 ventielen gemaakt die in het 
midden van de trompet zitten. Door een ventiel 
op de trompet in te drukken, stuur je de lucht 
langs een omweg door een andere kleine bocht. 
Zo wordt de buis dus eigenlijk een stukje langer. 
Hoe langer de buis, hoe lager de toon wordt. 
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Met ieder ventiel schakel je een ander buisje 
erbij, met steeds een andere lengte. Als je 
dus 2 of 3 ventielen samen indrukt, krijg je 
weer een andere toon. Zo kan je alle toon-
ladders spelen. 

Probeer zelf maar eens te toeteren, met je 
lippen, en met je vingers die in verschillende 
posities op de ventielen staan. Hoe meer je 
oefent met de trompet, des te mooier en 
soepeler het geluid wordt. Totdat je kunt 
toveren met je trompet.

A R N E  V A N  D E R  R E ESTRIP      



DIT KAN IK BETER 
DAN M’N OUDERS! 
Kleren verven: tie-dye

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

Raak je geïnspireerd door de bonte stoffen 
uit India? Of door foto’s van je oma, 
gekleed in hippiekleuren? Van een saai wit 
shirt kun je zelf iets leuks maken. Met verf 
van bessen en spinazie, bijvoorbeeld. Dan 
hoeft je moeder die rare vlek er ook niet 
meer uit te wassen. 

Kleren verven heet nu tie-dye, want Engelse 
woorden zijn hip. Je bent helemaal bij de tijd 
als je een origineel geverfd shirt aanhebt. Of 
verkoop het shirt voor Scouting. Ook leuk: 
oude witte theedoeken in stukken knippen 
voor gekleurde theedoeken. 

Kies je kleurstof
Je kunt een kant-en-klaar pakket kopen in de 
hobbywinkel, maar we zijn niet voor niets 
uitvinders! Dus halen we zelf kledingverf voor 
koud water bij de drogist of bij Blokker. Of 
voedingskleurstoffen, die zijn niet chemisch 
en bakkers gebruiken ze ook. Maar het 
allerleukste is om zelfgemaakte kleurstoffen 
te gebruiken, al zijn die wel een stuk minder 
fel. Wij lieten in een grote pan een oud laken 
een uur koken in water met daarin een 
eetlepel kerrie en een potje bietjes. Het 
resultaat was vooral geel, met alleen een tikje 
roze. Volgende keer kiezen we beter rauwe 
bieten in plaats van die uit een potje…

Patronen maken
Zorg dat de verf op sommige plekken níet kan 
komen. Maak een rolletje van je shirt en maak 
daar knopen in – ‘tie’ betekent ook vastbin-
den. Bind elastiekjes om plukjes stof. Of 

wikkel een stuk touw om de mouwtjes. Na 
het verfbad haal je het eraf en, tadaaa: een 
patroon waarin je een cirkelvormig labyrint 
ontdekt, of misschien wel een spannend 
doodshoofd. Voor een strakker patroon doe 
je wasknijpers op de stof, dat worden witte 
vierkantjes. Meer tie-dye technieken leren? 
Op YouTube vind je instructiefilmpjes.

Fixeren
Na het verven kan de stof afgeven. Door het 
droge shirt te strijken, fixeer je de kleur. Was 
het daarna met 1 eetlepel zout en 2 eetlepels 
azijn, maar zonder wasmiddel, in koud water.

Een vlek is te gek
Oeps, tijdens het toetje eten liet je bessen op 
je kleding vallen. En je moeder heeft geknoeid 
met rode wijn. Zij is chagrijnig, maar jij ziet 
mogelijkheden. Je maakt gewoon nog meer 
vlekken! Daarna teken je met permanente 
markers, of textielstiften van de Action, een 
poppetje dat de bessen opeet.
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EXPERIMENTEREN MAAR
Voor roze: rodekool, biet, avocado-

pitten en schillen | Geelachtig: 
kurkuma, goudsbloem, kerrie, 

uienschillen, rooibosthee | Groenig: 
brandnetel, jonge varen, spinazie | 
Paars: blauwe bessen | Lichtbruin: 
walnootschil, eikels | Grijs: zwarte 

inkt | Blauw: zwarte bonen,  
spirulinapoeder
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ScoutShop is dé winkel van Scouting Nederland. 
De opbrengsten van de ScoutShop komen voor 100% ten 
goede aan Scouting in Nederland. Bij ScoutShop vind je niet 
alleen alles wat je voor Scouting nodig hebt, maar ook de 
leukste cadeaus voor Sinterklaas en Kerst! Shop online op 
ScoutShop.nl of bezoek één van onze winkels.

VIER DE FEESTDAGEN MET SCOUTSHOP!

VANAF
€ 4,95 

SLEUTELHANGER KOMPASJE
Overal waar je heen gaat vind jij de weg 
met dit handige kompasje voor aan je 
sleutelbos.

€ 1,00 / art.nr 34002

ZAKLAMP MET 
KARABIJNHAAK
Blauw, rood, groen of zwart
Zaklamp met LED-verlichting 
van Expeditie Natuur. Voor-
zien van 9 led’s. Inclusief 
batterijen (3x AAA).

€ 4,95 / art.nr 35908

SURVIVAL  
ARMBAND
Verkrijgbaar in blauw en rood
Stoere armband met 
kompas, noodfl uitje, vuur-
starter en paracordtouw.

€ 5,95 / art.nr 34066 - 34061
€ 4,95 BIJ 15 STUKS OF MEER

POWERPLUS
OPLAADBARE 
ZAKLAMP
Oplaadbaar via ingebouwd 
zonnepaneel of door te 
draaien aan de hendel. 

€ 9,95 / art.nr 35664

VRIENDENBOEKJE
In dit vriendenboekje kun 
je 30 van je allerbeste 
(Scouting-)vriend(innet)jes 
verzamelen. Je kunt ook je 
vriendjes en vriendinnetjes 
op school erin laten 
schrijven en laten zien hoe 
leuk Scouting is. 

€ 4,95 / art.nr 70109

SAMEN 
VOOR

€ 7,50 

ZEEP MAKEN
In het thema ‘Zee’.

€ 12,95 / art.nr 80858

BRANDERSET VOOR 
LEER EN HOUT
Brander heeft 6 
verschillende opzet-
stukken om mee te 
schrijven tekenen. 
Maak bijvoorbeeld je 
eigen dasring!

€ 18,95 / art.nr 80804

REGENWORMEN
IN BLIKJE
De complete dobbelklassieker 
Regenwormen in een blikje. 

€ 5,95 / art.nr 80318

€ 18,95 / art.nr 80804

JUNGLEAVONTUREN
VAN MOWGLI EN 
SHANTI
Verhalenboek. 
van € 16,00
voor € 9,95 / art.nr 70106

ZAKBOEKJE 
WELPEN 
Jubileumeditie 
De welpen bestaan 100 
jaar! Dit vieren we met een 
speciale feesteditie van het 
welpenzakboekje.  Je vindt er 
korte informatie over allerlei 
Scoutingonderwerpen, alle 
junglegebieden en -dieren 
komen kort aan bod en je vindt 
informatie over verschillende 
Scoutingtechnieken, zoals de 
vriendschapsknoop.

€ 4,95 / art.nr 70108
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Stippen we op deze pagina vaak een bijzonder 
verschijnsel aan dat ergens anders op de wereld bestaat, 
een lichtgevende zee komt ook in ons eigen land voor. 
Maar hoe kan het, dat de zee een blauwig schijnsel 
verspreidt en op lucky days - vaak zwoele zomeravon-
den –prachtig blauw oplicht? 
Eén ding: het licht altijd op op plekken waar het water 
beweegt, zoals in de golven. De schuldige is zeevonk: 
bolvormige, eencellige algjes met een diameter van zo’n 
halve tot hele millimeter, wat uitzonderlijk groot is voor 
een alg. Deze algen hebben de eigenschap op te lichten 
als ze in beweging worden gebracht. Door golfslag 
bijvoorbeeld. 

Tegen de vijand
Het oplichten is bedoeld om vijanden af te schrikken. 
Zeevonk gebruikt zijn flitslicht waarschijnlijk als een 
soort anti-inbraak alarm. Als er iets aan de alg wil gaan 
knabbelen, wordt hij afgeschrikt door een lichtflits. Dat 
schrikt niet alleen af, maar ook staat de ‘jager’ hierdoor 
behoorlijk in het licht, waardoor op hém jagende vissen 
hem goed kunnen zien. En dat wil ie natuurlijk niet. 
Hoe het precíes werkt, is alleen uit te leggen met een 
lastige scheikundige formule. Maar het komt erop neer 
dat het licht wordt geproduceerd tijdens een chemisch 
proces, waarbij een heleboel energie vrijkomt. De 
officiele naam van zeevonk, Noctiluca scintillans, 
betekent niet voor nieuts ‘flitsend nachtlichtje’. Bij te 
ruw weer zul je het verschijnsel overigens niet snel zien. 
Dan gaat de zeevonk meestal naar rustiger, dieper 
water.

Ook oranje 
De algen geven niet onbeperkt licht. Als zeevonk ‘tot 
bloei komt’, maakt de alg caroteen aan, ook wel het 
‘worteltjespigment’ genoemd. Zodra zeevonk in dat 
stadium is, geeft het geen licht meer ’s avonds, maar kan 
de zee overdag zalmroze of oranje kleuren. 
Een zeldzaam verschijnsel? Zeker! Maar niet zo een die 
je maar eens in de twintig jaar ziet. Het natuurverschijn-
sel komt bijna elk jaar voor bij warm, zonnig, windstil 
weer. Hoe eerder het warm weer is, hoe vroeger de alg 
er is. Afgelopen juni was het nog zover: de zeevonk 
werd gespot in onder andere Katwijk, ‘s-Gravenzande, 
Scheveningen, Ter Heijde aan Zee, Hoek van Holland, 
Zandvoort, Westkapelle, Egmond aan Zee en Breskens.  

Eens proberen
Loop je bij dit verschijnsel de zee in, dan moet je na een 
golfslag voor de gein eens achter je kijken. Dan zie je 
een spookachtig spoor van je eigen voetstappen op het 
zand staan. En het mooiste is als je het water inspringt 
met een duikbrilletje op. Dan zweef je opeens in een 
heelal vol met sterren. Toch maar eens goed uitkijken 
volgend jaar zomer?  

Woehaa! 
Zeevonk is overigens niet de enige soort die licht kan 
geven. Verderop in de zee leven nog andere pantserwie-
ren en verschillende soorten bacteriën. Als ribkwallen of 
oorkwallen zeevonk of lichtgevende bacteriën hebben 
gegeten, kunnen die ook oplichten. Aargh! 

We checken dagelijks de actualiteiten via nieuwsapps of het journaal. 
Maar wat als iets heel bijzonders regelmatig weer terugkomt? Is het 
dan nog nieuws? Denk daar tijdens een opkomst eens over na. In elk 
Scouting Magazine leggen we een bijzonder natuurverschijnsel uit. 

Deze keer: een lichtgevende zee. 

LICHTGEVENDE ZEE
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Slapen

SET
AANBIEDING

Slaapzak Ranger
Blauw of zwart Rugzak Expedition V

€ 84,95

Slaapmat Trek Lite
3cm of 5cm dik

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

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

€ 94,95

+ +
€ 54,95

3cm of 5cm dik

Ledenprijs!

Ledenprijs!

€ 54,95

++++

3cm of 5cm dik3cm of 5cm dik

++++
€ 49,95

Ledenprijs!

€ 54,95
Ledenprijs!

Slaapzak + Slaapmat 5 cm van € 109,90 voor:  € 99,95

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

€ 174,95

€ 179,95
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Vlinders in je buik en niet kunnen eten, alleen maar over 
die ene denken en energie voor twee. Er gebeurt van alles 

met je als je verliefd bent. Wat weet jij allemaal over 
verliefdheid? Doe gauw de quiz!

  
A. Er komt adrenaline vrij (waardoor  
 je hart sneller gaat slaan)
B. Je lichaam maakt dopamine aan  
 (daardoor kan je de hele wereld  
 aan)
C. Er komt Cortisol vrij (waardoor je  
 tepels melk afscheiden)
D. Je lichaam maakt oxytocine aan  
 (daardoor wil je knuffelen)

1.

  
A. Pluto
B. Cupido
C. Juno
D. Apollo

2.

Antwoorden
1 c, 2 b, 3 b, 4 a, 5 geen van de antwoorden is mogelijk: je kunt 
op allemaal verliefd worden  

Hoteldebotel

1. Wat gebeurt er niet in je lichaam 
als je verliefd bent? 

2. Hoe heet het mollige engeltje dat 
gouden pijlen op je afschiet waardoor 
je verliefd wordt?

A. 25 januari
B. 14 februari
C. 3 oktober 
D. 28 februari

3. 3. Op welke dag valt  
Valentijnsdag?

4.

A. Filofobie 
B. Claustrofobie
C. Agorafobie
D. Fonofobie

4. Sommige mensen zijn bang om 
verliefd te worden. Dat noem je 5.

A. Op een beroemdheid
B. Op iemand die je online hebt  
 ontmoet
C. Op iemand van hetzelfde geslacht
D. Op iemand die niet bestaat

Op wie kun je niet verliefd op worden?
 

Met Alpenvlinders worden hier geen 
insecten bedoeld, maar een uit de bergsport 
bekende knoop. Het is een niet verschuiven-
de vaste lus die ergens midden in een touw 
is te maken. Als aan het touw wordt 
getrokken, blijft deze lus gewoon zitten. 
Met deze knoop kunnen meerdere bergbe-
klimmers (alpinisten) zich aan een veilig-
heidstouw vastmaken. De knoop wordt ook 
wel anders benoemd, zoals alpinisten-vlin-
derknoop of enkel vlinderknoop, midden-
mansknoop of middenmannetje en in het 
Engels linemansloop. Hoewel de lus heel 
eenvoudig is te maken blijkt deze niet zo 

Meer informatie over dit onderwerp:

algemeen bekend te zijn. Op de website 
knoopenzo.nl vind je de uitleg, maar 
ook wat je nog meer met deze mooie 
en sterke knoop kunt. Zo is het een heel 
goede knoop om twee touwen aan 
elkaar vast te maken. Of dat zo is, kun je 
zelf testen door een touw met daarin 
een Alpenvlinder heel strak te spannen 
en dan het lusje door knippen. Kijk wat 
er gebeurt. Helemaal niets natuurlijk, de 
knoop blijft vast zitten. Met de Alpen-
vlinder kun je ook eenvoudig een 
handig draagkoord voor een drinkfles te 
maken.
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Alpen-
vlinders



 

Samenwerken is niet alleen belangrijk tijdens een 
project, hike of insigne-uitdaging. Ook ‘later’ pluk 
je er de voordelen van – in je werk bijvoorbeeld. 
Maar hoe doe je dat: zo goed mogelijk samen-
werken, zodat jouw team of groep de  
beste of sterkste wordt? Enkele tips. 

JOUW PLOEG 
DE STERKSTE! 

Als je samenwerkt, kun je veel meer bereiken dan 
in je eentje. En dat komt niet alleen om dat twee 
of meer mensen meer werk kunnen verzetten. 
Als je je bewust bent van de talenten van 
iedereen in een groep, dan kun je mét die groep 
meer bereiken dan iedereen alleen. 

1 Leer elkaar (nog) beter kennen
Nieuwe scouts in de groep? Zorg ervoor dat 
je elkaar eerst wat beter kent, voordat je 
intensief gaat samenwerken. Dat schept een 
band en die kun je goed gebruiken. Ken je 
iemand beter, dan praat je makkelijker en kun 
je bijvoorbeeld ook een probleem beter 
aankaarten of uitleggen. 
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hoe maak je zelf...

2 Stel eerst je doelen vast 
Saai misschien, maar echt: als je geen duidelij-
ke doelen op papier zet, dat wordt het een 
zootje. Niet iedereen is goed op de hoogte 
en dan doe je dus maar wat. Denk hierbij 
bijvoorbeeld ook aan tijdslijnen en plannen. 
Pas dan kunnen taken goed worden verdeeld. 

3 Inventariseer de talenten
Doe een rondje en laat iedereen zijn sterke 
én minder goede punten opnoemen. Vraag 
ook naar wat iemand graag doet (hobby’s, 
sport, enzovoort). Zo krijg je een idee van 
waar iemand wel of juist niet goed in is. 
Handig voor straks, als je een actielijstje moet 
maken. 

4 Laat iedereen zijn zegje doen
Een extra rondje kan geen kwaad: wat vind jij 
van het plan dat er nu ligt? Prima als je erin 
mee kunt gaan, maar misschien heb je nog 
wel een alternatief idee, of kun je een detail 
aanvullen. Ook dit is handig om te weten én 
alvast vast te leggen. 

5 Leren, niet beleren
Ook jij wordt moe als je alleen maar wordt 
verteld wat je móet doen. Neem jij de leiding 
in je groep? Houd uitleg simpel (en als het 
kan kort). Niet iedereen doet altijd iets waar 
hij of zij goed in is. Geeft iemand aan dat het 
niet lukt, probeer dan samen tips of stapjes 
en daarmee (deels) oplossingen te vinden. 
Uitleggen en ondersteunen: ja, maar laat de 
ander daarbij wel in z’n waarde.

6 Iedereen z’n eigen verantwoordelijkheid 
Zit niet steeds boven op elkaar. Is het 
duidelijk wat van wie verwacht wordt, laat 
het dan ook los. Wel is het handig om 
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duidelijk te blijven. Je werkt samen naar een 
doel toe. Dus kijk tussentijds op momenten of 
het goed gaat. Komen we verder? Lukt het bij 
iedereen? Heeft iemand hulp nodig? Stuur bij 
en houd steeds het (gezamenlijke) doel voor 
ogen. 

7 Evalueer 
Zo, dat klinkt serieus. Maar het gaat er meer 
om dat je – ook als je doel is behaald – nog 
een keer met elkaar praat over hoe het is 
gegaan. Focus daarbij niet op de fouten, maar 
juist op wat iedereen positief vond of goed 
vond gaan. Heb je er iets van geleerd? Wil je 
sommige dingen nog wel vaker doen? Of juist 
andere taken op je nemen? Zo leer je niet 
alleen samenwerken, maar ook beter met 
elkaar praten, je wensen uiten (voor jezelf 
opkomen), andere dingen doen (leren, uit je 
comfortzone stappen) en naar elkaar te 
luisteren. En dat is altíjd goed!

Licht
 & geluid 

• Creatief denken? Draai dan rustige 

muziek met elektronische instrumenten. 

• Totale stilte is goed om je focus te 

verscherpen, maar is minder goed voor 

de creativiteit.

• Gedimd licht helpt om vrijer te praten 

en te brainstormen. 

• Helder licht is weer goed voor de 

concentratie.

Samen-
werk-checklist  

1. Luister je echt naar elkaar en laat je de 
ander uitpraten?
2. Accepteer je de inbreng van de ander?
3. Laat je iedereen om de beurt aan het 
woord? 
4. Zet je je in om de ander (nog) beter te 
leren kennen? 
5. Zet je je in om de ander (nog) meer te 
respecteren?
6. Deel je eventueel benodigd materiaal 
met elkaar?
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Wandeltochten
Voor als je ook buiten Scouting 
om graag je wandelschoenen 

aantrekt. In deze app vind je georganiseerde 
wandeltochten in Nederland en België. Je kiest 
een datum en kijkt per plaats, of je vult je eigen 
adres in om in de buurt tochten te zoeken. Je 
ontmoet andere mensen en maakt unieke 
wandelingen, omdat je ook op privéterreinen 
komt, waar je anders niet mag komen. Nice! 
Wandeltochten | Gratis | Android en iPhone 

De correspondent  
Hé nieuwsjunkie, deze is voor jou. 
Ontdek luisterverhalen en shows 

die context geven bij het nieuws. Correspon-
denten en experts onderzoeken de grote 
thema’s van deze tijd: van klimaatverandering 
tot wonen, van de kledingindustrie tot verzwe-
gen geschiedenissen. En of je je nu laat voorle-
zen, artikelen screent of dat je zelf in gesprek 
gaat met een expert, vanaf nu ben je altijd bij 
de tijd. De correspondent | Gratis | Android en iPhone

tinyhousegiantjourney.com 
In een tiny huis leven: de een lijkt het de 
hel, voor de ander de hemel. In deze blog 
zie je hoe de Amerikaanse Jenna vijf jaar 
geleden een piephuis van 15 (!) vierkante 
meter bouwde om er fulltime te wonen. Ze 
vertelt eerlijk over haar ervaringen, de 
voordelen van minder bezittingen en 
dichter bij de natuur zijn, maar ook de 
frustraties en jaloezie op het luxe apparte-
ment van haar vriend. Nieuwsgierig 
geworden? 

mzzltv.com
Autisme hebben is lastig én hilarisch. Althans, 
dat vinden Danya en Ruby, die in hun blog de 
ongemakken van autisme op een humorvolle 
manier bespreken. Ze vertellen hoe ze omgaan 
met de situaties waarin je terechtkomt als je 
sociale skills niet gemiddeld zijn. Hoe ze zichzelf 
elke dag door een sociaal oerwoud heen tijgeren, 
wat hun survivalskills zijn en hoe ze die 
gebruiken om te overleven. Nee, gemakkelijk is 
het niet, maar zielig evenmin.  

Lootjes trekken 
Geef ons alle lootjes, we doen ze in 
een hoed. We schudden ze zorg-

vuldig, komt zeker weten goed. Niemand heeft 
z’n eigen lootje, niemand raakt 'm kwijt. Zo heb 
jij voor je surprise, een beetje extra tijd! Ook 
geschikt voor 'secret Santa' met kerst. Handig: 
slechts één persoon (met een Android phone) 
hoeft de app de installeren en te gebruiken; ook 
als je vrienden een iPhone hebben.
Lootjes trekken  | Android en iPhone

DE LEUKSTE 
BLOGS/VLOGS

DE 
LEUKSTE 

APPS
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“Samen beleven we altijd veel avonturen”
Renate: “Het fijne van Hennie is dat ik altijd op haar kan 
rekenen, ze is heel behulpzaam en super sociaal. We 
hebben het samen altijd heel gezellig. We weten pretty 
much alles van elkaar, wat super fijn is. Ook geven we 
elkaar veel advies over dingen en helpen en steunen 
elkaar altijd. Van Hennie heb ik geleerd dat niet altijd 
alles gaat zoals je wilt, maar dat je niet moet opgeven 
want het komt uiteindelijk wel goed.”

Lol trappen
“Samen, of met vrienden erbij, hebben we altijd veel fun! 
Vorig jaar organiseerde onze Scoutinggroep tijdens de 
Admiraliteitsdagen in Dokkum een aantal activiteiten. Zo 
was er een kabelbaan over het water. Ik vond dat echt te 
gek, maar Hennie durfde niet. Uiteindelijk kreeg ik haar zo 
ver om het te proberen. Toen bleek dat het touw per 
ongeluk verkeerd zat, waardoor Hennie er achterste 
voren vanaf ging. Ze gilde het uit!”

Veel meemaken
“Hennie en ik beleven altijd veel avonturen als we op 
Scoutingkamp gaan. Zo zijn we een keer bijna aangevallen 
door een stier en door een zwaan. Ook hebben we 
meegemaakt dat het kampterrein overstroomd was. Ik 
hoop dat onze kinderen later ook op Scouting gaan en 
net zulke toffe dingen zullen beleven als wij nu doen!”

“Renate haalt het beste uit mij”
Hennie: “Renate is een erg trouwe vriendin. Ze blijft me 
altijd steunen en supporten, no matter what. Als we 
samen afspreken, is het nooit saai. We hebben altijd wat 

te doen of iets om over te praten. Doordat we elkaar al 
zo lang kennen, kennen we elkaar door en door. Soms 
helpt Renate me met dingen als ik er even niet meer 
uitkom. Renate is altijd vrolijk en gedreven. 

Optimistisch
“Renate is heel positief. Zij heeft me geleerd dat ik het 
positieve van dingen moet inzien, ook als het even 
tegenzit. Ook weet ik door haar dat ik mijn eigen keuzes 
moet maken en naar mezelf moet luisteren.”

Gezellig winkelen
“Onze band is heel sterk, we hebben veel dezelfde 
interesses en kunnen echt alles met elkaar delen zonder 
dat we ons hoeven te schamen voor dingen. We kennen 
elkaars zwakke punten en kunnen voor 100 procent 
onszelf zijn bij elkaar. We spreken – ook buiten Scouting 
– vaak met elkaar af. Shoppen doen we het liefste!”

VRIENDEN
Renate (16) en Hennie (15) 

kennen elkaar al vanaf hun 

geboorte doordat hun moeders 

vriendinnen zijn. Samen zitten 

ze bij de explorers bij Scouting 

De Granaet in Dokkum.

Wil je ook geinterviewd worden? 
Mail naar IXIXEL@scouting.nl
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Zaterdag: 23 km 
In Bodegraven val je al meteen met je neus in de boter, 
want hier kun je een kopie van een Romeinse helm 
aantreffen. Na het eerste stuk langs de Oude Rijn tot aan 
de Wiericker Schans ga je de groene polder in, langs 

Driebruggen, Papekop en zo richting Woerden. Daar is op 
het Kerkplein de omvang van een Romeins castellum 
weergegeven en in de parkeergarage zijn Romeinse resten 
te zien. In Woerden moet je gaan naar Camping Batenstein, 
iets ten noorden van het centrum, voor je eerste overnach-
ting (www.camping-batenstein.nl) 

Zondag: 28-25 km
Het eerste deel loop je weer langs de Oude Rijn tot aan de 
Meern, de nieuwe uitbreidingswijk van de stad Utrecht. 
Daar loop je langs het Castellum De Hoge Woerd met 
Romeinse wachttoren, welke je beslist moet bezoeken. 
Daarna loop je Utrecht binnen en ook daar vind je in het 
centrum rond de Dom het Romeinse castellum in het 
wegdek aangegeven. Op drie km vanaf het Domplein vind 
je oostwaarts, op adres Ariënslaan 5, voor je tweede 
overnachting Budget Camping Utrecht (www.budgetcam-
pingutrecht.nl). De afstand deze dag is eigenlijk 28 km, maar 
door in de Meern de Leidse Rijn te  
volgen kun je daarmee 3 km  
korter lopen. 

Maandag: 22 km
Je gaat nu Utrecht uit, om met 
een grote boog langs Fort 
Vechten naar Kasteel 
Rhijnauwen te gaan. 
Daar kom je de 
Kromme Rijn tegen. 
Die volg je tot 
voorbij Odijk. Daar 
moet je even van de 

Sinds een paar jaar kun je in de voetsporen van de 
Romeinen gaan lopen! Vroeger moest je daarvoor naar 
Italië, maar hier hebben de Romeinen 2000 jaar geleden 
ook rondgelopen. Dankzij opgravingen weten we nu waar 
en hoe de grens van het rijk langs de Rijn precies liep. En 
dankzij Wandelnet kun je langs de grens, de Limes 
geheten, de grensweg naast de rivier de Rijn zelf volgen. 
Nu we een beetje moeten oppassen met reizen in het 
buitenland, waarom zou je de volgende zomer niet in 
eigen land blijven? Schaf de wandelgids Romeinse 
Limespad aan (www.wandelnet.nl) en je kunt dan niet 
alleen alles lezen over de Romeinen. Hoewel de route al in 
Katwijk begint, is de start van je expeditie vanaf het 
treinstation Bodegraven, om uiteindelijk zeven dagen later 
in Nijmegen te eindigen. Ook op een treinstation.

In de voetsporen  
van de Romeinen

route af, om via de Werkhovenseweg uit te komen op de 
Schadewijkerweg en op het einde daarvan op nummer 12a is 
Camping Prinsenhof (www.campingprinsenhof.nl).

Dinsdag: 27 - 25 km
Door de Werkhovenseweg nog even verder te blijven volgen 
kom je in het alleraardigste dorp Werkhoven zelf uit en daar 
kom je de routemarkeringen weer tegen. Aangekomen bij 
Wijk bij Duurstede steek je de Lek over en ga je verder door 
de Betuwe, langs Rijswijk en Maurik. Aangekomen op de 
Wielseweg moet je deze volgen tot nr. 3, want daar is 
mini-camping Het Wielseveld (www.camping-betuwe-wielse-
veld.nl). Ook op dit traject kun je weer gemakkelijk 2 km 
afsnijden.

Woensdag: 18 km
Je blijft vandaag nog even in de Betuwe. Eerst langs Lienden, 
daarna door Kesteren en vervolgens boven op de Rijnbandijk 
van de Nederrijn oostwaarts. Na Paal no. 60 bij wandel-
knooppunt F65 ga je van de dijk af en vind je Camping 
Markplas en Camping De Linie (www.demarkplas.nl en www.
campingdelinie.nl). Je vindt daar op de Rijnbandijk ook een 
kopie van een Romeinse wachttoren.

Donderdag: 28 - 25 km

De kosten 

Trein Den Haag/Apeldoorn €  P.M.

Campings: 4 x €10,-  3 x €8,- € 64,-

Foerage 8 x € 8,- € 64,-

Verzekering: 9 x €0,70 € 6,-

Onvoorzien, etc: 10% € 12,-

Totaal: €  146,-
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Met het pontje bij Opheusden ga je nu naar de noordzijde 
van de Rijn. Daar ga je onderlangs Wageningen en dwars 
door Renkum naar Kasteel Doorweth en zo verder tot aan 
Oosterbeek. Daar ligt tussen het dorp en de Rijn aan de 
Polderweg 1 Camping Oosterbeeks Rijnoever (www.
oosterbeeksrijnoever.nl). 

Vrijdag: 27 - 24 km
Met een grote lus (kun je afsnijden) kom je uit in Arnhem. 
Daar ga je de Rijn weer over via de Mandelabrug en zo kom 
je in het natuurgebied van Meinerswijk. Daar is een Romeins 
castellum opgegraven en een soort reconstructie kun je hier 
zien. Met een tweede grote lus (kun je ook afsnijden) bereik 
je nu Echt. Vergeet hier niet naar de informatiepanelen 
naast de Grote Kerk te kijken! Hier heeft namelijk een 
Romeinse tempel gestaan. Als je geluk hebt dan kun je ook 
binnen kijken naar de expositie en de funderingen van die 
tempel. Na Elst en na de snelweg A325 overgestoken te 
hebben sla je de Breedlersestraat in tot nummer 7a, want 
daar is de boerderij en camping De Bredelaar 
(www.bredelaar.nl). 

Zaterdag: 17 km 
Nog slechts 15 km om via Lent en één van de twee 
Waalbruggen de oudste stad van Nederland Nijmegen te 
bereiken, het 2000-jaar oude Noviomagus. Hier is een 
bezoek aan het Museum Het Valkhof met haar permanente 
Romeinse collectie een must, voordat je op het treinstation 
op de trein stapt richting je woonplaats.
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In september heerste er volop schoonmaakwoede. Zo 
werden door vrijwilligers in 18 Nederlandse gemeen-
ten op één dag 142.000 plastic sigarettenpeuken opge-
raapt van straat. En World Cleanup Day, kort daarna, 
leverde 127.000 stuks aan zwerfvuil op. Maar de 
wintermaanden lenen zich er misschien nog wel beter 
voor. Met name de kale struiken onthullen soms een 
verzameling afval waar je u tegen zegt. Explorers, kom 
in actie!

Wat komt er allemaal bij kijken?
- Brainstormen. Wie wil je laten deelnemen, scouts en 
familie, buurtgenoten, anderstaligen? Waar en 
wanneer moet het gaan plaatsvinden? Wat is er 
allemaal nodig? Wie zou je bij de voorbereiding 
kunnen betrekken?
- Benodigdheden verzamelen. Misschien heeft de 
gemeente opruimmateriaal beschikbaar. Grijpers, 
prikkers of ringen om je middel waaraan je tijdens het 
wandelen een vuilniszak kunt binden. Je kunt deze 
hulpmiddelen ook zelf maken of delegeer de opdracht 
aan jongere scouts. Handschoenen en afvalzakken zijn 
handig om in voorraad te hebben voor als iemand ze 
vergeet.
- Communiceren & netwerken. Kondig je actie aan in 
de buurtkrant. Maak je het zo groot dat ook buurtwin-

HANDIGHEIDJES 
FOR LIFE

De winter leent zich goed voor een schoonmaak. 
Binnen, maar vooral ook buiten, in de frisse lucht. 
De buurt aanvegen vraagt organisatie en samen-
werking en zorgt voor tevredenheid, verbinding en 
een superleuke dag.

kels meedoen? Als sponsor van versnaperingen, 
bijvoorbeeld. Als tussenstop, om op te warmen en 
afval te lozen. Of als plek waar je actieposters kunt 
ophangen. Of hou het klein: briefjes in de bus bij 
buurtbewoners en A4’tjes op muren en lantaarnpalen 
– Denk eraan dat dit geen zwerfaval wordt! Koude 
dagen zijn voor mensen in je omgeving misschien wel 
eenzaam dus pep ze op en betrek ze erbij. 
- Plannen & Coördineren. Maak een draaiboek voor de 
opruimdag. Zet erin waar jullie verzamelen. Bepaal 
globaal welke verschillende routes er worden gelopen, 
eventueel met in elk groepje een explorer als leider. 
Denk ook na over het coördineren van de afvalstroom. 
Kijk waar onderweg de huisvuilcontainers staan. Maak 
je al een scheiding tussen blikjes, plastic zakken en 
sigarettenfilters, metaal en restafval of doe je dit 
achteraf bij je Scoutinggebouw? Check voor de 
zekerheid ook nog even de geldende coronaregels.

Heb jij leuke ideeën of suggesties voor deze rubriek?  
Mail ze naar ixixel@scouting.nl. 

Zet een  Zet een  
zwerfvuilactie opzwerfvuilactie op

BETER GOED GEJAT DAN  
SLECHT BEDACHT

Ga op zoek naar voorbeelden van opruimacties. 
Met de boot mee om met schepnetjes afval uit 
het water te vissen, bijvoorbeeld. In de Amster-
damse grachten gebeurt het al. Of jutten op het 
strand. Onze kustlijn is lang en iedere dag spoelt 

er weer nieuwe voorraad hout en plastic aan. 
Hondenpoep met neonverf bespuiten of er 

prikkers met tekstvlaggetjes in steken hebben we 
ook gezien, maar dat gaat misschien wat ver. Wel 
kun je ludieke poepposters maken en achter de 

ramen (laten) plakken om hondenbaasjes te 
wijzen op de overlast. Informeer bij de gemeente 

ook eens naar het adopteren van een huisvuil-
container, die jullie vervolgens schoonhouden, of 

naar subsidie om een tuintje aan te leggen 
rondom containers. Zomaar (grof)vuil achterlaten 

wordt zo tegengewerkt. Samen werken we aan 
een schoner Nederland!
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ScoutFun | Scouting Original

ScoutFun sokken
Verkrijgbaar in de maten 

31-35, 36-40, 41-45
Bij afname vanaf 3 paar € 4,00 per paar

€ 6,50

€ 37,50

Kwantum-

korting!

Scouting Original hoodie 
zwart - heather grey

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 5XL

€ 4,95

ScoutFun mok
Zwart: All you need is hot chocolate

Blauw: This scout runs on tea
Groen: Camping without coff ee is just sitting in the woods

Rood: Great adventures start with coff ee

ScoutFun hoodie IJsscout
sky blue

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 3XL

€ 29,95
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We kunnen al een tijdje niet meer om de 
anderhalvemetersamenleving heen. Ook 
bij Scouting is dit nieuwe normaal niet 
meer weg te denken. Best lastig, ook voor 
je roverscoutsstam. Want wat kun je nog 
doen nu veel evenementen niet doorgaan 
en binnen zitten in het clubhuis ook niet 
altijd een optie is? Wij zochten het voor je 
uit en trust us, er is keus genoeg! 

Activiteitenbank
De activiteitenbank is er niet alleen voor de 
jonge speltakken binnen Scouting, ook voor 
roverscouts is er van alles te vinden! Met de 
anderhalvemeterfilter of de online-filter 
vind je roverscoutsspellen die perfect 
kunnen op anderhalve meter afstand of 
online. Wat dacht je van een online hike of 
postenspel? Digitale vlaggenroof of Weer-
wolven van Whatsapperdam? Je vindt het 

allemaal op activiteitenbank.scouting.nl!  

Winterkamperen
Nee, met zijn allen in een tentje gaat niet 
meer lukken, maar wist je dat een aantal van 
de labelterreinen ook open zijn voor winter-
kamperen? 
Plek genoeg om voldoende afstand te 
houden en er toch een weekend met zijn 
allen op uit te gaan. Kijk op labelterreinen.
scouting.nl voor meer informatie! 

Kampvuurkoken
Geen tijd om een heel weekend met elkaar 
in een winterkampbubbel te zitten? Wat 
dacht je van kampvuurkoken! Alle ruimte in 
de buitenlucht om met elkaar een heerlijk 
maaltje klaar te maken en op te eten en het 
eten smaakt des te beter als het buiten 
lekker koud is. Zoek je inspiratie? 
Op de website van onze favoriete buitenkok 
De Kampvuurkok (www.kampvuurkok.nl) 
vind je tal van recepten en tips  en al je 
materialen kun je kopen bij de ScoutShop! 

Jouw roverscoutsopkomst op  
anderhalve meter

Let op: check altijd scouting.nl/
coronavirus voor de meest recente 

factsheet m.b.t. de coronamaatregelen. 

Winterhike
Je muts op je hoofd, je kraag omhoog, een 
beetje ijskoud, maar gelukkig wel droog. 
Guus Meeuwis had helemaal gelijk, tijd voor 
een winterhike! Dat kun je zo makkelijk of 
moeilijk maken als je zelf wil natuurlijk. 
Schaf een wandelgids aan en ga op pad voor 
een dagtocht in een andere omgeving, zet 
een tocht uit tussen twee overnachtings-
plaatsen voor een wandelweekend of 
verken je eigen regio. 

Buiten is het koud en misschien ben jij wel 
meer het type dat met een kop warme 
chocomel en warme pantoffels onder een 
dekentje op de bank wil zitten. Of je wil 
wel wat leuks doen, maar de helft van je 
stam is verkouden en mag dus niet naar 
buiten. Ook daar zijn tal van ideeën voor! 

Online opkomst
Een uurtje met elkaar bijkletsen via Skype of 
Zoom is natuurlijk al fijn, maar soms wil je 
toch liever samen iets leuks doen. Pak dan 
snel allemaal je laptop erbij, want er zijn zat 
spelletjes die je met een grote groep online 
kan doen. Wat dacht je bijvoorbeeld van 
Skribbl? Op skribbl.io kun je een link aanma-
ken waar je samen met alle rovers een potje 
pictionary kan doen! Laat je Skype of Zoom 
er naast open staan, dan heb je er live 
commentaar bij, net alsof je bij elkaar bent. 
Skribbl is niet de enige ‘Dot io game’, met 
een beetje Googelen kun je er nog veel 
meer vinden! 

Pubquiz
Iedere stam heeft wel één of meerdere 
mensen die een kei zijn in het organiseren 
van leuke activiteiten. Een pubquiz is leuk in 
de kroeg, maar kan thuis op de bank min-
stens zo leuk zijn! Wat je nodig hebt? Een 
powerpointpresentatie met alle vragen, een 
skype- of zoomverbinding, je smartphone en 

een paar teams. Wijs één iemand aan die 
verantwoordelijk is voor het nakijken en de 
puntentelling. De presentator kan zijn 
scherm delen in het online gesprek en zo de 
vragen presenteren compleet met plaatjes, 
video’s etc. Met je team zit je in een 
Whatsappgroep, zodat je net als normaal de 
kans hebt om te overleggen, één iemand 
stuurt na elke ronde de antwoorden door 
naar de ‘jury’, die alles nakijkt. 

Online crazy 88
Zin in een actief avondje? Of zin om de dag 
na je opkomst de hele dag zoet te zijn met 
opruimen? Dan kun je een online crazy 88 
doen. Die kun je zo moeilijk of makkelijk 
houden als je wil, maar moet vooral te doen 
zijn met de spullen die veel mensen in huis 
hebben. Een avondje of middagje tenten 
bouwen in de woonkamer, slingers maken 
van T-shirts of spijkerbroeken, theekransjes 
met zoveel mogelijk knuffeldieren, WC-rol 
velletjes tellen of kerstliedjes zingen in je 
eigen voortuin kan alleen maar een leuke 
avond opleveren toch? Wijs een groepje aan 
dat alles organiseert en lever foto’s en 
video’s in via Whatsapp. Extra leuk: aan het 
einde wat foto’s en video’s delen met de 
hele groep en nog even lachen. Daarna moet 
je dan toch maar eens aan dat opruimen 
beginnen.. 
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Afgelopen maanden is al gebleken dat 
scouts zelf ook enorm vindingrijk en 
creatief zijn. Heeft jouw roverscouts-
stam iets nog veel toffers bedacht als 

de ideeën hierboven en willen jullie dat 
delen met andere roverscoutstammen? 
Mail naar redactie@scouting.nl en wie 
weet kunnen we jullie idee toevoegen 

aan de activiteitenbank of delen op 
onze social media kanalen! 



DE TOEKOMST VAN LICHAMELIJK CONTACT

In maart 2020 begon ook bij ons in Nederland het 
coronavirus zich te verspreiden. Sindsdien leven 
we in ‘de anderhalvemetersamenleving’. En dat 
begint behoorlijk wat mensen behoorlijk de keel 
uit te hangen. Want ondanks de vele mogelijkhe-
den die er zijn om contact te hebben met 
anderen – zelfs je opa en oma Skypen en Zoomen 
je tegenwoordig – is nu pas echt goed voelbaar 
geworden hoezeer we hunkeren naar lichamelijk 
contact.

Huidhonger
Aanraken en aangeraakt worden is een primaire 
levensbehoefte. Door fysieke aanrakingen daalt 
het niveau van het ‘stresshormoon’ cortisol en 
stijgt de waarde van het ‘knuffelhormoon’ 
oxytocine. De menselijke hunkering naar lichame-
lijk contact wordt ook wel ‘huidhonger’ ge-
noemd. 
(Gewenst) fysiek contact geeft niet alleen een fijn 
gevoel, maar heeft ook een sociale functie. Door 
elkaar aan te raken kweek je een band. Je schudt 
handen als je elkaar ontmoet, wrijft over iemands 
arm bij wijze van troost en geeft een schouder-
klopje om iemand aan te moedigen. Tenminste, 
dat dééd je. Is dit alles straks iets van vroeger? En 
zo ja, biedt de technologie ons alternatieven? Kan 

een apparaat of zelfs een robot onze huidhonger 
stillen?

Robotic Intimacy Technology
In de baby- en ouderenzorg is allang bekend hoe 
belangrijk lichamelijk contact is. Baby’s overleven 
een gebrek aan aanrakingen zelfs niet. De 
‘intelligente lockdown’ van dit voorjaar liet zien 
hoe schrijnend de situatie was van verpleeghuis-
bewoners die geen bezoek meer mochten 
ontvangen. De arme ouderen verpieterden bij het 
gebrek aan liefdevolle aanrakingen. Om die 
eenzaamheid te verlichten is snoezelrobot Paro 
bedacht. Een schattige jonge zeehond van wit 
pluche met wie ze kunnen knuffelen en die 
daadwerkelijk op ze reageert. Hij opent en sluit 
zijn grote ogen en beweegt zijn staart als hij 
geaaid wordt. Is dat ons voorland? Slijten we 
onze laatste dagen in eenzaamheid, met alleen 
een pluchen robot om onze knuffelhormonen 
aan te slingeren? Overlijden we ergens aan het 
eind van de 21e eeuw zonder de zachte aanraking 
van een geliefde? Maar dan met de End of Life 
Care Machine van Dan Chen? Hij ontwierp een 
installatie waarin de menselijke aanwezigheid 
tijdens het meest kwetsbare moment in iemands 
leven wordt vervangen door een robot. De 
machine streelt de arm van de stervende en 
spreekt blikkerig troostende woorden uit. ‘… I am 
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We leven momenteel in ‘het nieuwe normaal’ en dat betekent afstand houden. Dus geen arm om de 
schouders van je vrienden leggen, geen knuffel aan je moeder, geen geflirt in de club. Is dat erg? 

En als dat zo is: hoe kom je aan je portie lichamelijk contact in de toekomst? 
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sorry that your family and friends are not able to 
be here with you. But don’t worry: I will do my 
best to comfort you.’

Haptische technologie
De machine van Chen is eigenlijk heel basaal. Hij 
bestaat dan ook bij de gratie van onderzoek naar 
de mogelijkheid van intimiteit zonder menselijk-
heid. In werkelijkheid is de technologie veel 
verder. Zo maken we nu veel gebruik van 
haptische technologie. Haptische technologie 
communiceert met de gebruiker via de tastzin. 
Het heeft dus een interactief karakter: je raakt 
een app aan op je telefoon en je voelt een klikje. 
En wanneer je een game speelt reageert je 
controller of racestuur op jouw aanrakingen 
door niet alleen te doen wat het in het spel 
moet doen, maar ook door trillingen of bijvoor-
beeld een ‘terugslag’. Je voelt zelfs de verschil-
lende ondergronden waar je op rijdt.
Die haptische technologie kun je verder door-
voeren. Verschillende bedrijven houden zich 
bezig met de ontwikkeling van haptische 
handschoenen, die worden gebruikt in combina-
tie met VR-brillen. Dat betekent dat je binnen 
een virtuele of aangevulde/augmented wereld 
dingen echt kunt aanraken en voelen. Dat is nog 
geen echte huid. Maar wat dacht je van de 
NeoTouch, een apparaat dat het mogelijk maakt 
dat mensen elkaar op afstand aanraken? Je 
plaatst het apparaat achter je oor en verbindt 
het via wifi met een netwerk van nano-elektroni-
ca in je hersenen. Cool hè? Jammer dat het niet 
bestaat. Het is ‘slechts’ een gedachte-experiment 
van Christine Wuerth van het Interactive 
Architecture Lab in Londen, om de sociale en 
ethische consequenties van een dergelijk 
apparaat te onderzoeken. Wat gebeurt er als 
digitale en fysieke privacy samensmelten? Wie 
mag me aanraken? Wanneer? En waar? Wat is het 
haptisch equivalent van online lastigvallen? En 
hoe beïnvloedt dit apparaat onze lichamelijke 
interacties en opvattingen van intimiteit?

Het nieuwe normaal
Terechte vragen, want de toekomst van 
lichamelijk contact is natuurlijk niet alleen een 
kwestie van techniek. Welke culturele waarden 
nemen we mee naar de toekomst – en welke 
verschuiven? Vragen die ook aan bod komen in 
het boek Holy Fuck. Hierin onderzochten Mabel 
Nummerdor en Jeanneke Scholtens de toe-
komst van seks, de intiemste vorm van huidcon-
tact. Hebben mensen nog wel mensen nodig 
voor seks, met alle technologische ontwikkelin-
gen, vragen ze zich daarin ook af. Seksrobot 
Robin bijvoorbeeld, een levensgrote, Neder-
landssprekende schone (met een Vlaamse 
tongval, want dat klinkt wat liever), heeft 
openingen op de juiste plekken, vriendelijke, 
bewegende ogen en een zacht verende silico-
nen ‘huid’. Nu is ze nog van metaal en kunststof, 
maar er wordt al volop geëxperimenteerd met 
het kweken van menselijk vlees. In de Verenig-
de Staten is een menselijk oor gekweekt van 
levend weefsel. En in Oxford is levend weefsel 
geproduceerd door een 3D-printer. Dat wordt 
nu nog gedaan voor medische doeleinden, maar 
wat let ons om in de toekomst complete 
mensen te maken? 99% van het menselijk 
genoom, de complete verzameling van erfelijk 
materiaal in onze cellen, is allang in kaart 
gebracht. De blueprint is bekend, nu de uitvoe-
ring nog. 
Een robot van vlees en bloed, het klinkt als de 
ultieme oplossing voor onze huidhonger in de 
anderhalvemetersamenleving. Zou dat het 
nieuwe normaal van een van Ruttes opvolgers 
zijn? 
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Petromax

Dutch Oven 
Verkrijgbaar in
7 verschillende 

maten

v.a. € 32,95

Dekselgreep

€ 19,95

Percolator
Goed voor 

9 koppen koffie!

€ 39,95

€ 32,95
Muffin pan

Casserole / broodpan
Ook geschikt voor het 

bakken van cake

€ 42,95

Larderen & barderen
Over verbinden gesproken… Met behulp van een lardeernaald stop je mager vlees (zoals 

rosbief) als het ware vol met dunne reepjes spek. Tijdens het braden smelt het vet, wat zich 

mengt met het vlees. Hierdoor droogt het vlees niet uit en blijft het veel sappiger. Proberen? 

Leuk voor jullie eindejaarsetentje of kerstdiner!

Larderen 
Je gebruikt de techniek vaak bij grote stukken vlees. 
Oorspronkelijk werd larderen gedaan om wild malser te 
maken. Wilde dieren hebben van nature weinig vet waardoor 
het vlees taaier kan zijn.

Nodig: 
- Groot stuk vlees (bijvoorbeeld varkenshaas of   
 biefstuk) 
- Vers vetspek (dus niet gerookt of gezouten) 
- Lardeernaald (online te koop of bij een    
 kookwinkel) 

Leg het stuk vlees op de werkbank. Snijd het vetspek in 
repen. Klem steeds een reep in de lardeernaald en trek de 
naald voorzichtig door het vlees. Verdeel de repen vet op 
gelijke afstand van elkaar, zodat het vet z’n smaak gelijkmatig 
af kan geven. Het vet in het spek zal tijdens het 
braden van het vlees smelten, 
waardoor het vlees malser wordt. 
In het eindresultaat zul je de 
vetreepjes niet meer zien.

Barderen
Ook de bardeertechniek – oorspronkelijk uit de Franse 
keuken - is bedoeld om mager vlees niet te droog te laten 
worden tijdens de bereiding. Hierbij doorrijg je het vlees 
(vaak kalkoen en wild) niet, maar bedek je het met lapjes 
spek. Het spek beschermt het vlees tegen de te felle hitte 
van oven of grill en wordt sappiger doordat het vet uit het 
spek erin trekt. Eigenlijk is de slavink zoals wij die kennen, de 
simpelste vorm van barderen. 

Nodig:
- Zo vet mogelijke vleeswaren, zoals ontbijtspek
- Groot stuk vlees (bijvoorbeeld varkenshaas) of gevogelte  
 (hele kip of kalkoen) 

Bekleed de magere gedeeltes van je vlees met het spek. Bij de 
kip zijn dat de kippenborsten, bij de varkenshaas is dat 
helemaal rondom. Bind het spek met keukentouw vast, zodat 
het tijdens het koken goed blijft zitten. Vastprikken met 
satéprikkertjes kan ook. Gaar nu het stuk vlees of gevogelte 
in de pan of in de oven. 

Lekkerrr: 
Lamsbout met honing en ontbijtspek
Nodig: 1 dl witte wijn * 100 g boter * 1 kg lamsbout * 3 takjes 
rozemarijn * 2 tenen knoflook * 6 sjalotjes * 100 gr plakjes 
ontbijtspek * 4 el honing

Schenk de wijn in een grote braadslee, snijd de boter in kleine 
blokjes en doe ze erbij. Wrijf de lamsbout in met peper en 
zout en leg het vlees in de braadslee. Snijd de rozemarijntak-
jes in stukjes. Maak met een scherp mes sneetjes in het vlees 
en steek er de rozemarijn in. Snijd de knoflook in lange 
reepjes en steek ook deze in het vlees. Maak de sjalotjes 
schoon, halveer ze en leg ze in de braadslee. Verwarm de oven 
voor op 190°C. Bekleed de lamsbout met de plakjes ontbijt-
spek en bestrijk het vlees met 2 el honing. Plaats de braadslee 
in het midden van de voorverwarmde oven en braad het vlees 
in ongeveer 1 uur rosé. Bestrijk het halverwege nog een keer 
met honing. Haal ongeveer 5 minuten voor het einde het 
ontbijtspek van het vlees, leg het in de braadslee en bestrijk 
dat nogmaals met wat honing zodat een krokant korstje 
ontstaat.
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Scouting draagt bij aan een betere wereld. 
Niet alleen doordat meiden en jongens bij 
Scouting ontzettend veel plezier beleven en 
zich daarbij ontwikkelen, maar ook omdat we 
met onze activiteiten bijdragen aan de wereld 
om ons heen. En dat doen we niet alleen! 
Daarvoor werken we met verschillende 
organisaties samen. 

Met jeugdorganisaties trekken we samen op
Samen met organisaties als Jantje Beton, Jong 
Nederland, YMCA en Steunpunt Kindervakanties 
komen we op voor de belangen van kinderen en 
jongeren. Zo ontwikkelden we gezamenlijk een 
protocol waarmee scouts en andere kinderen 
ondanks corona toch op zomerkamp konden 
gaan. Met Het Gehandicapte Kind en Jantje 
Beton werken we samen als het gaat om méér 
speelkansen voor álle kinderen. Scoutinggroe-
pen kunnen met de collectes extra geld ophalen 
voor hun groep.

Scouting doet het niet alleenScouting doet het niet alleen

De overheid en Scouting hebben elkaar hard 
nodig 
Gemeenten zijn blij met Scouting die zorgt dat 
kinderen in beweging en ontwikkeling zijn en 
regelmatig een handje willen helpen. Andersom 
zijn gemeenten voor Scouting belangrijk. Als 
groep kun je er terecht voor vergunningen en 
(soms) subsidie. In coronatijd zijn groepen in 
contact met de vraag: wat kan wel en niet? Op 
landelijk niveau heeft Scouting Nederland 
contact met ministeries en VNG (Vereniging 
Nederlandse Gemeenten) om onze stem te 
laten horen en bij te dragen aan positief 
jeugdbeleid. 

De Postcode Loterij
De Postcode Loterij is een belangrijke partner 
voor Scouting. Elk jaar kunnen we rekenen op 
een vaste bijdrage voor de ontwikkeling van de 
vereniging om nog meer kinderen zich te laten 
ontwikkelen en krijgen we media aandacht voor 
onze projecten. 

Gunstige afspraken met bedrijven
Met verschillende bedrijven hebben we mooie 
afspraken waardoor we bijvoorbeeld tijdens 
evenementen en kamp flinke korting krijgen. Zo 
blijven activiteiten betaalbaar voor iedereen. 

“Met Boels werken we al jaren samen. 
Onze contactpersoon Dennis heeft het 
echte Scoutinggevoel, hij begrijpt onze 
organisatie. Naast de 
scherpe prijzen door ons 
raamcontract, is Boels 
erg flexibel, ook als er 
een spoedje is denkt hij 
creatief met ons 
mee.” 
Edwin Kitselaar, 
hoofd produc-
tie bij Scouting 
Nederland.

“De samenwerking met de Albert Heijn was 
een groot succes. We hebben een stressvolle 
periode achter de rug vanwege corona en de 
Appie gaf ons veel rust. De bezorgers waren 
vriendelijk en het bestellen was zo gedaan! 
Bedankt Albert Heijn!”  
Emma Cordes, leiding Dolfijnen waterscouting 
Musinga-Rijn

Deze bedrijven geven niet alleen korting, ze 
denken ook mee over hoe we onze evenemen-
ten zo succesvol mogelijk kunnen maken. 
Ondertussen zijn onze partners zichtbaar bij 
onze leden: goede reclame! Denk aan Albert 
Heijn, Boels, Conscribo en Aalster Tentenbedrijf 
Van der Werff. Ook op groepsniveau zijn er 
mooie samenwerkingen met bedrijven. 

Rond vrijwilligers
Scouting draait op de inzet van onze vrijwilli-
gers. Om aandacht te vragen voor vrijwilligers-
werk, werken we samen met andere organisaties 
onder de vlag van het NOV, de branchevereni-
ging voor vrijwilligersorganisaties. Zo gaan we in 
2021 in het Nationale jaar Vrijwillige Inzet, 
gezamenlijk campagne voeren om vrijwilligers in 
de spotlights te zetten.

Hier voorafgaand  is een greep uit de vele 
partners waarmee Scouting de verbinding zoekt 
en constructief samenwerkt. Meer lezen? 
scouting.nl/partners

Van welk groepsvoordeel wil jij gebruik maken? 
scouting.nl/groepsvoordeel
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"Wat hebben we mooi samengewerkt 
tijdens de coronacrisis.  Door samen op 
te trekken hebben we het voor elkaar 
gekregen dat we als branche een 
formeel goedgekeurd protocol kregen 
om op kamp te gaan. Iedereen deed 
wat ie kon, in de weekenden werkten 
we door om de stukken af te krijgen 
voor de OMT-vergaderingen. Als de 
kampen maar door konden gaan op 
een verantwoorde manier, dat was 
onze gezamenlijke inzet. Het was een 
spannende tijd, maar het is gelukt. 
Zonder Scouting hadden we dit succes 
nooit gehaald. Samenwerking loont. En 
dan daarna ook nog de petitie en het 

fonds voor jeugdorganisaties 
die financiële schade 

leden. Veel dank ook 
aan Jantje Beton. 
Samenwerking loont!” 
Froukje Hajer, adviseur 
jeugdbeleid en kinder-

rechten, Steunpunt 
Kindervakanties 
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Landelijke vertrouwenspersonen – zij zijn er voor jou! 
Als vrijwilliger bij Scouting wil je natuurlijk 
met plezier je vrijwilligerswerk kunnen doen 
en jezelf veilig voelen. Gelukkig is dit vaak zo, 
maar het kan altijd gebeuren dat je te maken 
krijgt met pesterijen, agressie, discriminatie 
etc. Wil je je verhaal kwijt of heb je daar 
vragen over? Dan kun je als landelijk vrijwilli-
ger tegenwoordig terecht bij onze landelijke 
vertrouwenspersonen, Wilco en Margo. Zij 
stellen zich graag aan je voor! 

Kun je jezelf kort voorstellen? 
Margo: Mijn naam is Margo van Beek, scout in 
hart en nieren. Als kabouter begonnen bij 
Scouting en nooit meer weggegaan. Met mijn 
Brabantse Scoutinggroep ben ik nog steeds 
meerdere keren per jaar actief. Mijn man heb ik 
leren kennen tijdens een Scoutingkamp in 
Luxemburg en ook onze oudste zoon heeft het 
Scoutingvirus te pakken. 
Wilco: Mijn naam is Wilco Bannink, ik woon in 
Krommenie. Ik ben vader van 3 kinderen en twee 
bonuskinderen. Ik heb gewerkt als psychosociale 
hulpverlener, trainer, coach, mediator en 
docent en daar mijn expertise met vertrouwens-
kwesties en sociaal veilig voelen opgedaan.

Waarom ben je landelijk vertrouwenspersoon 
geworden?
Margo: Ik was al vertrouwenspersoon binnen 
mijn oude Scoutinggroep in Brabant. Na een 
vertrouwenspersonendag in 2019 ben ik bena-
derd om de functie van vertrouwenspersoon op 
een bredere manier te komen vervullen. Ik vind 
het leuk om deze rol te mogen vervullen en vind 
het belangrijk dat iedereen met plezier kan 
genieten van alle activiteiten binnen het 
verenigingsleven van Scouting. Als ik hieraan bij 
kan dragen door iemand aan te horen, met 
elkaar te kijken wat mogelijkheden zijn en wat 
je aan een situatie kunt doen door een geheel 
vrijblijvend tip of een advies te geven, dan doe 
ik dit met veel liefde en plezier.
Wilco: Sociaal veilig voelen in je omgeving, op 
welk levensgebied dan ook, vind ik heel belang-
rijk. Vandaaruit kan je het beste groeien en tot 
bloei komen. Heel graag zou ik nog een sociaal 
veiliger Scouting willen zien en ik wil daar graag 
een bijdrage aan leveren. Dit onder het motto 
dat de omgang met elkaar altijd beter en sociaal 
veiliger kan.
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Waarover kun je met de landelijke vertrou-
wenspersonen praten?
Margo: Krijg je te maken met pesterijen, 
agressie, ongewenste omgangsvormen, discrimi-
natie of seksuele intimidatie of neem je gedrag 
waar wat niet integer is, dan kan je gevoel van 
veiligheid drastisch afnemen. Met ons kun je 
over zulke dingen praten, zeker ook als je eigen 
leiding of de vertrouwenspersoon binnen je 
eigen groep hier voor jouw gevoel niet de juiste 
persoon voor is.
Wilco: De vertrouwenspersoon gaat naar jouw 
verhaal luisteren en is als ware een klankbord 
voor jou. In veel gevallen zal dat al genoeg zijn. 
De vertrouwenspersoon kan ook ondersteuning 
en advies geven in het zoeken naar welke 
stappen jij zou kunnen gaan zetten. Uitgangs-
punt hierin is dat jij als persoon de regie houdt.

Wie kan er bij de landelijke vertrouwens- 
personen terecht?
Margo: We zijn er zowel voor melder als voor 
iemand over wie een melding wordt gedaan. 
Beiden hebben recht op een vertrouwensper-
soon. Wellicht is het voor de personen die 
zichzelf tot ons wenden goed om te weten dat 
wanneer je met een vertrouwenspersoon praat 
dit écht vertrouwelijk is. We hebben een 
onafhankelijke positie. Voor veel mensen is het 
al fijn als ze hun verhaal kwijt kunnen. Dat ze 
een uitlaatklep hebben. Eventueel kunnen we je 
doorverwijzen naar andere hulpverlenende 
personen,  afdelingen binnen Scouting Neder-
land of instanties. 
Wilco: Margo en ik zijn er voor de landelijke 
vrijwilligers en die van de landelijke ledenactivi-
teiten, evenementen en projecten evenals de 
deelnemers aan deze landelijke activiteiten en 
evenementen. Landelijke activiteiten en 
evenementen hebben zelf in principe ook een 
vertrouwenspersoon, maar heeft jouw evene-

ment die niet of kun je daar je verhaal niet bij 
kwijt, dan mag je bij ons aankloppen. We zijn er 
daarnaast ook voor vrijwilligers, leden en 
ouders/verzorgers van groepen en regio’s waar 
nog geen vertrouwenspersoon is. De landelijke 
vertrouwenspersoon is daarnaast ook een 
sparringpartner en ondersteuner voor de 
vertrouwenspersonen in groepen en regio’s.

Hoe zijn de landelijk vertrouwenspersonen 
bereikbaar?
Loop je ergens tegen aan, neem gerust contact 
met ons op. Ga voordat je contact met ons legt 
eerst na of er binnen jou groep of regio een 
vertrouwenspersoon is en benader die dan in 
eerste instantie. Is die er niet of voel je je daar 
niet prettig bij, neem dan contact met ons op.  

Je kunt ons op ons e-mailadres bereiken, 
landelijkvertrouwenspersoon@scouting.nl. Ons 
streven is om altijd binnen drie dagen contact 
met je op te nemen.



JANTJE BETON EN SCOUTING  
NEDERLAND WERKEN SAMEN 
Spelen is superbelangrijk, maar steeds minder vanzelfsprekend. Veel kinderen kunnen niet 
lid worden van een vereniging en zijn aangewezen op een speelplek in de buurt, 3 op  
de 10 kinderen spelen niet of maar 1 keer per week buiten. En dat terwijl spelen  
ontzettend belangrijk is voor een gezonde ontwikkeling! 

Scoutinggroepen spelen hierbij ook een 
belangrijke rol: wekelijks ravotten en spelen ruim 
80.000 kinderen op en om een Scoutingterrein.
Daarom organiseert Jantje Beton jaarlijks in maart 
de Jantje Beton Collecte. Samen met duizenden 
collectanten geld ophalen voor meer speelruim-
te in Nederland. Voor Scoutinggroepen zit daar 
nog een extraatje bij: 50% van de opbrengst is 
voor je eigen Scoutinggroep om bijvoorbeeld 
nieuw spelmateriaal te kopen, en 50% voor 
projecten van Jantje Beton. Daarnaast kunnen 
Scoutinggroepen die minimaal 3 jaar deelnemen 
(of intentie hebben om mee te doen) aan de 
collecte ook geld aanvragen bij Jantjes Scouting 
Fonds.

Maak je groep rijk en meld je aan voor de Jantje 
Beton Collecte via www.jantjebeton.nl/ik-wil-
helpen/collecteer-mee/aanmelden

Jantjes Scouting Fonds
Plannen voor nieuw- of verbouw van je 

Scoutingaccommodatie, of verbetering van 
de buitenruimte? Doe een aanvraag voor een 
bijdrage uit Jantjes Scouting Fonds en bouw 
samen met Jantje Beton aan een toekomst- 

bestendige Scoutinglocatie.  
Check scouting.nl/subsidies-fondsen voor  

meer informatie en voorwaarden.
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Jantjes Scouting Fonds

Jantje Beton zou zonder Scouting Nederland en de vele scouts en lokale Scoutingverenigingen niet bestaan. Scouting Nederland stond als één van de initiatiefnemers in 1968 aan onze wieg en ruim een halve eeuw later werken we nog altijd nauw samen in het belang van kinderen en jongeren in Nederland. Het zou dom en misschien zelfs arrogant zijn om een speciale band als die tussen Scouting Nederland en Jantje Beton voor lief te nemen. Het is niet vanzelfsprekend dat we jaar in, jaar uit samen de schouders eronder zetten om de jeugd een goede toekomst te geven. Zo hebben we ook gezien dat in de lange gezamenlijke geschiedenis de samenwerking soms wat minder intensief was. In die periode beperkte Jantje Beton om verschillende redenen de mogelijkheden voor Scoutingverenigingen om geld aan te vragen voor het verbeteren van hun Scoutinggebouwen. Die tijd komt wat mij betreft niet meer terug. 

Er gloort een positieve gezamenlijke toekomst voor Scouting Nederland en Jantje Beton. Samen kunnen we meer dan we afzonderlijk bereiken. Dat werd dit bijzondere crisisjaar glashelder toen we samen met succes maar liefst 7,3 miljoen euro hebben kunnen lospeuteren van de Rijksoverheid om voor onze door de coronamaatregelen hard getroffen jeugd- en jongerenorganisaties te zorgen. Dat was Scouting Nederland alleen niet gelukt en Jantje Beton ook niet. De kracht van verbinding gaan we ook op een andere manier laten zien in de komende jaren. 

Daarom richten we ‘Jantjes Scouting Fonds’ op, waar lokale Scoutingverenigingen geld kunnen aanvragen voor het verbouwen van hun Scoutinggebouw of het bouwen van een nieuw gebouw. Ook kan het geld worden ingezet voor het opknappen van de buitenruimte rondom een Scouting-gebouw; zolang het maar direct of indirect bijdraagt aan de speelkansen en speelruimte voor kinderen en jongeren. In de periode 2021 tot en met 2024 stelt Jantje Beton in totaal 120.000 euro hiervoor beschikbaar, oftewel jaarlijks een bedrag van 30.000 euro. Hiermee kunnen Scoutingver-enigingen nóg meer impact maken op lokaal niveau en kinderen en jongeren spelenderwijs blij maken. De aanvragen kunnen bij Scouting Nederland worden ingediend en de exacte voorwaarden worden ook via hen bekend gemaakt. Ik zie buitengewoon uit naar deze dimensie van onze jarenlange samenwerking en kom heel graag eens bij lokale Scoutingverenigingen op bezoek om samen te genieten van het spelende kind!

Dave Ensberg-Kleijkers
Directeur-bestuurder Jantje Beton

Fedde Boersma, directeur Scouting Nederland, ontving een cheque van 

€ 120.000 van Dave Ensberg-Kleijkers, directeur-bestuurder Jantje Beton 

voor de start van Jantje’s Scouting Fonds voor Scoutinggroepen.
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Scouts Canada

Kameelrijden
Wat doe je als je zoals Sophie een echte Scouting-
baby bent – haar ouders leerden elkaar kennen bij 
Scouting en zijn nog altijd enthousiast lid – en je 
loopt vier maanden stage in Toronto? Dan ga je op 
zoek naar de dichtstbijzijnde Scoutingvereniging 
om je aan te melden als leiding natuurlijk. Ze moest 
er een hoop voor regelen, want ook in Canada 
willen ze weten wat voor vlees ze in de kuip 
hebben. Maar het bleek een schot in de roos, want 
Sophie had de tijd van haar leven als Scouter 
(leiding) van de Beaver Scouts (5-7 jaar) en Cub 
Scouts (8-10 jaar) in Willowdale, een wijk in het 
noorden van Toronto. 

Wolven en beren
Wie aan Canada denkt, denkt al gauw aan eindeloze 
bossen en spiegelende meren. Aan beren die hun 

klauwen naar tegen de stroom in zwemmende 
zalmen uitsteken. Wat boffen de scouts daar! 
Sophie: ‘Nou, wij zaten middenin een miljoenen-
stad, en de opkomsten vonden plaats in een 
kerkgebouw. Er was geen weiland of bos in de 
buurt, dus we zaten vooral binnen. Wat me daar 
opviel was dat eten een belangrijke plaats innam.  
Er werd heel veel lekkers gemaakt! Ook werden er 
veel spellen gespeeld en werd er geknutseld. Zo 
hebben we een keer dasringen gemaakt.’ Toch 
kregen ook deze stadskinderen iets van de Canade-
se natuur mee. ‘De kampen zijn veel uitgebreider 
dan in Nederland. Ze gaan veel verder weg, en naar 
ruige gebieden. Daar zijn wel degelijk wolven en 
beren. De kinderen leren er dan ook hoe ze moeten 
omgaan met deze omgeving, wat ze moeten doen 
om geen beer tegen te komen en wat ze moeten 
doen als dat wel gebeurt. Sowieso vond ik het er 
ruiger aan toe gaan in Canada. Ook kleinere 
kinderen klimmen en kanoën al. Tijdens een 
winterkamp sliepen de kinderen in hutjes waarvan 
ik me afvroeg of die wel zo geschikt waren voor 
bevers en welpen. Scouting is in Canada heel erg 
gericht op vaardigheden en de kinderen beginnen 
veel jonger met het leren van moeilijke Scouting-
technieken.’ 

Ontstaan van Scoutinggroepen
Ergens staat opgetekend dat de eerste Scouting-
groepen in Canada al in 1908 werden opgericht. In 
datzelfde jaar verscheen Baden-Powells boek 
Scouting for Boys. Men zegt zelfs dat Baden-Powell 
himself in een brief aan de gouverneur-generaal van 
Canada aandrong op oprichting van een Scouting-
groep. Hoe dan ook, in 1914 was Scouts Canada, zij 
het onder een andere naam, dan echt een feit. Het 

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? Sophie Drijver (23) was een poosje 
‘Scouter’ bij de 14th Willowdale Scouts in Toronto, Canada.  
‘Het was als thuiskomen.’ 

was een tak van The Boy Scouts Association of the 
United Kingdom. Eigenlijk bestaat het huidige 
Canada pas sinds 1867, en het werd destijds nog 
geregeerd door het Verenigd Koninkrijk. Nog steeds 
is Koningin Elizabeth II het staatshoofd van Canada, 
maar sinds 1982 oefent Engeland geen controle 
over Canada meer uit. 

Scouts is the start of something great
Hoewel God en de Koningin prominent in de 
belofte staan, is Scouting in Canada vooral ‘the 
start of something great’. En eerlijk is eerlijk, er is 
ook een belofte zonder God en Koningin, want 
Scouts Canada is great voor iedereen. Daar zijn ze 
heel uitgesproken over, en het past ook bij het 
beeld dat Sophie van de Canadezen kreeg. ‘De 
mensen zijn heel vriendelijk en behulpzaam. Ze zijn 
ook heel beleefd en gastvrij en gaan enorm respect-
vol met elkaar om. Ik ben er ontzettend tof 
ontvangen. Canada voelde meteen als een tweede 
thuis voor mij.’ 
Een van de bijzondere activiteiten die haar is 
bijgebleven is Apple Day. Op ‘appeldag’ delen 
scouts appels uit aan iedereen die er een wil. Het is 
hun manier om de gemeenschap te bedanken. 
Mensen mogen er iets voor teruggeven, maar het is 
nadrukkelijk geen verkoop. ‘Kinderen van vier, vijf 
jaar oud spreken dan vreemde mensen aan op 
straat. Dat is natuurlijk best heel spannend, maar ze 
oefenen van tevoren hoe je dat kan aanpakken.’ 
De opkomsten en kampen waren minder gestructu-
reerd bij Scouts Canada dan Sophie, leiding bij 
Graaf van Gelre in Geldermalsen, gewend is van 
Scouting in Nederland. Het kon daardoor druk zijn 
en soms een beetje chaotisch, maar er was duidelijk 
respect voor elkaar. Er waren minder regels en dat 
vond Sophie interessant om mee te maken. ‘De 
kinderen waren vrijer en konden doen waar ze zin 
in hadden. Maar het werkte.’ Ook werd er veel 
minder expliciet aandacht besteed aan kinderen 
met bijvoorbeeld adhd, add en autisme. ‘Ook dat 
bleek te werken: die kinderen vielen minder buiten 
de groep.’ 
De opkomsten waren korter dan in Nederland; die 
van de bevers duurde een uur en die van de welpen 
anderhalf uur, en allebei op een doordeweekse 
avond. De ouders bleven in dezelfde ruimte op hun 
kinderen wachten en lazen rustig een boek.  

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).

Ze bemoeiden zich helemaal niet met de leiding, 
maar hielpen wel met alles klaarzetten en opruimen. 

Vriendschapsbandjes
In Canada deed Sophie spelletjes die ze uit 
Nederland kende en ze leerde ‘haar’ welpen het 
Nederlandse welpenlied. Terug in Nederland 
organiseerde ze een opkomst die helemaal om haar 
ervaringen in Canada draaide. Ze speelden Canade-
se spellen en de welpen van Graaf van Gelre 
maakten vriendschapsbandjes voor en schreven 
brieven aan de welpen in Willowdale. Alles werd 
naar Canada gestuurd en heel enthousiast ontvan-
gen. Zijn er nog andere dingen die we van de 
Canadezen kunnen leren? ‘Ik vond het fijn dat 
ouders veel meer betrokken waren bij Scouting. En 
ik vond het reuzehandig dat de leiding in dezelfde 
rode blouse liep. Dat zou ik hier ook wel willen. 
Het maakt ons herkenbaar en gelijk, en je voelt je 
als leiding onderdeel van een groep, ongeacht 
welke speltak je leidt.’
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IS JOUW SCOUTINGGROEP AL ROOKVRIJ?
Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als 

zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals leiding of ouders. Een rookvrij Scouting- 
terrein maakt roken minder normaal en daarmee minder aantrekkelijk voor kinderen. 

Bovendien wordt het schadelijke meeroken voorkomen. Zo beschermen we kinderen en 
zorgen we dat zij rookvrij opgroeien. Een rookvrije Scoutinggroep draagt bij aan een 

Rookvrije Generatie. Help je mee?

Onderzoek
I&O research heeft in samenwerking met 
Scouting Nederland begin dit jaar een onderzoek 
uitgevoerd naar het aantal Scoutinggroepen dat 
nu al gedeeltelijk of geheel rookvrij is. Hieruit 
blijkt dat een ruime meerderheid van de Scou-
tinggroepen een gedeeltelijk (76%) of geheel 
(15%) rookvrij beleid voor hun terrein heeft. De 
meeste Scoutinggroepen hebben dit beleid al 
sinds 2015 of eerder ingevoerd. Het beleid wordt 
bij een groot deel van de Scoutinggroepen goed 
nageleefd.

Een groot deel van de Scoutinggroepen met een 
gedeeltelijk rookvrij beleid hebben het beleid 

dat op bepaalde momenten op het terrein niet 
gerookt mag worden, bijvoorbeeld als er 
jeugdleden aanwezig zijn. Dit gaat om 50 
procent van alle ondervraagde Scoutinggroepen. 
Bij een kwart van alle Scoutingroepen (26%) zijn 
er specifieke rookplekken aangewezen. Bij de 
groepen die werken met specifieke rookplekken 
zijn deze in 81 procent van de gevallen buiten 
het zicht van de andere leden. Een op de tien 
ondervraagde Scoutinggroepen (9%) heeft geen 
rookvrij beleid.

Scouting Jorisgroep Oudewater
Scouting is dus goed op weg! En dat het niet zo 
lastig is, laat Scouting Jorisgroep Oudewater 
zien. Lars Vermeij, voorzitter van Scouting 
Jorisgroep Oudewater legt uit wat er verandert: 
“Eigenlijk verandert er niet zoveel. Iedereen is en 
blijft welkom op onze vereniging, ook rokers! Al 
jarenlang wordt er tijdens de activiteiten en 
kampen niet gerookt en is ook het clubhuis rook-
vrij. Vanaf nu vragen we rokers ook buiten deze 
momenten niet meer op ons terrein te roken, 
bijvoorbeeld ouders bij het brengen en ophalen 
van hun kinderen. Het hele terrein rondom ons 
Scoutinggebouw is nu rookvrij.” 

Zelf aan de slag?
Wil je zelf ook aan de slag om jouw clubhuis 
rookvrij te maken? Zo draag je een steentje bij 
aan het opgroeien van een nieuwe generatie 
kinderen zónder roken. Er zijn verschillende 
materialen beschikbaar om makkelijk aan de slag 
te gaan om jouw Scoutinggroep rookvrij te 
maken. Je vindt ze allemaal op www.scouting.nl/
rookvrij. En kom je er niet helemaal uit? Stuur 
dan een mailtje naar rookvrij@scouting.nl en we 
helpen je op weg!
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gedaan, zoals in de European Values Study. Een 
internationaal, langlopend onderzoek, waarin 
tienduizenden Europeanen hun zegje doen over 
hun leven, familie, werk, politiek, religie en de 
maatschappij. Ook jongeren. En wat blijkt? Zij 
geven aan gedeelde normen en waarden heel 
belangrijk te vinden en zijn zeker niet onver-
schillig, maar juist maatschappelijk betrokken.

Normen en waarden
Hoewel mensen verschillende idealen en 
overtuigingen hebben zijn er ook veel gemeen-
schappelijke waarden, eerlijkheid en vriendelijk-
heid. Deze worden gevolgd door normen, 
meestal onuitgesproken gedragsregels. Stel dat 
iemand een tientje laat vallen. We weten 
allemaal ‘hoe het hoort’: je laat die persoon 
weten dat hij of zij net geld heeft laten vallen, 
of je raapt het op en geeft het terug. Dat is  
de norm. 

Niemand wordt geboren met waarden en 
normen. Kinderen worden opgevoed en maken 
een morele ontwikkeling door. Ze leren vanaf 
hun prille jeugd, maar ook nog ver daarna, wat 
het verschil is tussen goed en kwaad en wat de 
gevolgen zijn van hun handelen. Stelen mag 
niet. Doe je het toch, dan krijg je straf. Delen is 
juist wel goed, en daar word je dan ook voor 
beloond. En als je geen ‘dankjewel’ zegt voor 
het plakje worst dat de slager je geeft loop je 
de volgende keer het plakje mis. Dat hebben 
kinderen goed door en dat zag ook psycholoog 
Lawrence Kohlberg (1927-1987), die een indeling 
van dit leerproces maakte. 

Morele ontwikkeling
Aan het begin van hun morele ontwikkeling – je 
moet nu denken aan jonge kinderen – zijn 

60 |  scouting magazine 

De jeugd van tegenwoordig
weet heus ‘hoe het hoort’

NORMEN
WAARDEN

‘Een scout trekt er samen met anderen op uit 
om de wereld te ontdekken en deze meer 
leefbaar te maken. Een scout is eerlijk, vriende-
lijk en zet door. Een scout is trouw, waardebe-
wust en zorgt goed voor de natuur. Een scout is 
behulpzaam en respecteert zichzelf en ande-
ren.’ Waarden en normen en de relatie tussen 
scout en maatschappij staan in de Scoutingwet 
verankerd. Ouderwets en belerend of juist 
helemaal van nu en zeer gewenst? En hoe zit 
het met de moraal? Of is dat inmiddels ook een 
vies woord?

‘Normen en waarden’ zijn twee dingen die vaak in 
één adem worden genoemd (gek genoeg in die 
volgorde). Meestal door mensen die vinden dat 
‘vroeger alles beter was’ en klagen over ‘de jeugd 
van tegenwoordig’. Dat is trouwens iets van alle 
tijden; ook de Griekse filosoof Socrates mopper-
de rond het jaar 400 v Chr. al over de jeugd. ‘De 
jongeren van vandaag houden van luxe. Ze 
hebben slechte manieren, minachten het gezag, 
hebben geen eerbied voor ouderen en praten 
liever dan dat ze werken.’ Maar is het echt zo erg 
gesteld met de jongeren? Over de tijd van 
Socrates kunnen we geen uitspraken doen, maar 
anno nu wordt er regelmatig onderzoek naar 
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kinderen niet bezig met wat goed of fout is. Dat 
onderscheid kunnen ze nog niet (goed) maken. 
Toch kunnen ze wenselijk gedrag vertonen. Dat 
doen ze uit angst voor straf. Stelen, liegen en 
slaan worden bestraft en daar komen ze snel 
genoeg achter. 

Iets verder in hun ontwikkeling ontdekken ze dat 
goed gedrag voordelen biedt. Nog steeds 
vertonen kinderen het goede gedrag niet omdat 
ze er in het diepst van hun wezen van overtuigd 
zijn dat het goed is, maar omdat ze er op een of 
andere manier beter van worden. Als je een 
ander kind slaat, slaat het terug. Maar als je je 
banaan met hem deelt wordt hij een vriend.
Weer wat verder in de ontwikkeling passen 
kinderen zich aan de sociale groep aan. Ze leren 
steeds meer regels, die vaststaande gegevens 
worden: regels zijn regels en die zijn er om chaos 
te voorkomen. Als iedereen door rood rijdt 
komen er ongelukken.

Een stapje verder kunnen kinderen zelf over 
goed en kwaad oordelen. Iedere situatie weer 
kunnen ze van elke kant bekijken en beoordelen. 
Het is verkeerd om je proefwerk over te schrij-
ven, want daar leer je niets van. Het is oké om 
een pakje kauwgom van de supermarkt te stelen, 
want ze missen het toch niet. Of niet soms? Nee, 
natuurlijk niet, maar je kunt het wél goedpraten 
als je eenmaal zo ver bent…
Uiteindelijk zal het persoonlijke geweten 
domineren. Dat wil zeggen dat je heel goed voor 
jezelf weet te bepalen wat goed en fout is. Je 
persoonlijke moraal vind je belangrijker dan 
leven volgens de algemeen geldende regels. 

Herken je een brave bever, bang voor straf? Of 
een muitende groep welpen, die zich vooral aan 
elkaar spiegelt? En waar sta jij? Doe je altijd 
precies wat er van je verlangd wordt, ook al 
botst dat met je eigen ideeën? Of volg je altijd je 
eigen morele koers?

Een opkomst voor anderen 
Vanaf het prille begin hamerde Scoutingoprich-
ter Robert Baden-Powell op zaken als vader-
landslievendheid, hulpvaardigheid, onbaatzuch-
tigheid en burgerzin. Tegenwoordig rieken deze 
woorden naar doorgekookte spruitjes.  
Die ouderwetse woorden ten spijt is Scouting 
nog steeds maatschappelijk betrokken. Zo 
maken sommige groepen kerstkaarten voor 
ouderen, of bezoeken ze de jaarlijkse Dodenher-
denking. Omdat we het belangrijk vinden en er 
plezier in hebben. Wat doe jij met je jeugdleden 
voor andere mensen? 

Raadpleeg vooral de activiteitenbank voor 
nieuwe plannen. Onder het activiteitengebied 
‘Samenleving’ vind je allerlei leuke ideeën voor 
het organiseren van een opkomst om met ‘de 
jeugd van tegenwoordig’ iets voor anderen te 
doen. Zonder spruitjeslucht, maar mét plezier! 

Alvast ter inspiratie:
Bevers

Hebben de kabouters dat soms 
gedaan? 

Welpen
Marala en Jacala helpen  

Sint Maarten

Scouts
Kinderzwerfboekstation 

Explorers en roverscouts
De confrontatie 

Trouwens al bekend met de  
Development Award en de millen- 

niumdoelen? Gebruik één ervan ook 
eens als keyword voor nog veel  

meer inspiratie.
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Barebones

Forest lantaarn
Stijlvolle maar krachtige lantaarn met 

aangenaam warm witlicht, dimbaar van 
1 tot 325 lumen.

Edison mini-lantaarn
Sfeervolle lantaarn die je zowel hangend als 

staand kan gebruiken. Klein van formaat maar 
geeft genoeg warm sfeervol geel licht. 

€ 74,95

€ 38,95

Inklapbaar steak mes (set van 2)

€ 69,00

Cowboy fi re pit grill
De Cowboy Fire Pit Base wordt geleverd met 

een in hoogte verstelbare grill rooster en 
hangstang voor kookgereedschap. Stevige 

stalen constructie.

€ 395,00
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In 1956 werden in Bussum de eerste hikewed-
strijden georganiseerd. In die tijd hadden de 
hikes nog niet van die fantasievolle namen maar 
had je de A-hike, B-hike enz. In de loop der jaren 
werden de hikes op diverse locaties zoals 
Hoekelum, Ommen en Harderwijk georgani-
seerd. Op den duur kwamen er naast de hikes 
allerlei andere interesse- en trapperskampen  
bij, waardoor de naam ‘HIT’ ontstond. 
In 2020 zou de 65e HIT plaatsvinden met een 
recordaantal van 3080 deelnemers ingeschreven 
bij ruim 90(!) verschillende activiteiten in 9 
plaatsen. Als een voor het oog onzichtbaar 
microscopisch deeltje genaamd Covid-19 geen 

roet in het eten gegooid zou hebben...
Maar het HIT-team zou het HIT-team niet zijn als 
we het jubileum niet in 2021 alsnog vieren: de 
65+ jaar HIT! Alle ingelote deelnemers van 2020 
krijgen als eerste de kans om in te schrijven voor 
de HIT waar ze in 2020 aan mee zouden doen. 
Daarna gaat de vrije inschrijving open voor alle 
leden. Daarnaast hebben we ook nog een aantal 
nieuwe HIT’s in 2021. Extra veel reden om half 
december hit.scouting.nl te bezoeken en te 
kijken aan welke HIT jij wilt meedoen tijdens 
Pasen 2021! En wees gerust, we zijn druk bezig 
om ervoor te zorgen dat iedereen coronaproof 
van het HIT-weekend kan genieten.

HITSTORY 65+ JAAR HIT
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Vanaf het begin voelt Nynke Zandhuis (26) 
zich als een vis in het water bij Scouting. 
Als ze 14 jaar is, wordt ze hulpleiding bij de 
bevers. Ze vindt dat zo leuk dat ze pedago-
giek gaat studeren. Inmiddels werkt Nynke 
als (freelance) pedagoog in de kinderop-
vang. Ook ontwikkelt en geeft ze trainingen 
in het bedrijfsleven op het gebied van 
diversiteit. 

Waarom ben je op Scouting gegaan?
“Scouting is me met de paplepel ingegoten. 
Mijn vader heeft met zijn broers ook op 
Scouting gezeten en is ook leiding geweest. 
Mijn vader had altijd stoere verhalen over 
Scouting, net als mijn oma. Ik wilde dolgraag 
op Scouting, kon niet wachten tot ik oud 
genoeg was. Vanaf mijn vijfde tot mijn tiende 
zat ik bij Scouting Wiol en Willem Barentz in 
Aalsmeer. Daarna verhuisde ons gezin naar 
Friesland en ging ik samen met mijn broertje 
bij Scouting van Maasdijk in Heerenveen. Daar 
is mijn vader nog steeds lid van het stichtings-
bestuur. Zelf ben ik op mijn 19e verhuisd naar 
Amersfoort voor mijn studie en ben ik leiding 

geworden bij Scouting Mondriaan.”

Een scout in hart en nieren dus.
“Zeker! Bij Scouting was ik op mijn plek, vooral 
als leiding. Als 14-jarige vond ik het leuk om de 
kleintjes te helpen bij groepsactiviteiten. Toen 
ik explorer werd en op vrijdagavond mijn 
opkomst had, kon ik op zaterdag leiding geven 
bij de bevers. Ik verzon veel opkomsten en kon 
goed met kinderen opschieten. Het was nogal 
een tegenstelling dat ik op school gepest werd, 
terwijl ik op zaterdag de leiding had over een 
tiental bevers. Door het leidinggeven heb ik 
kunnen ontdekken dat ik beschikte over de 
juiste kwaliteiten om met kinderen om te gaan. 
Het heeft ervoor gezorgd dat ik pedagogiek ben 
gaan studeren.”

Wat vond je als kind leuk aan Scouting?
“Bij Scouting mocht en kon ik vooral écht 
mezelf zijn. Dat is zo waardevol! Natuurlijk heb 
ik ook tal van mooie herinneringen aan die tijd. 
Zo bakten we één keer per jaar pannenkoeken 
op een waxinelichtje, wat vond ik dat stoer! 
Ook mijn eerste zomerkamp kan ik me nog 

VAN SCOUT
tot

pedagoog

“Scouting heeft me gevormd  
tot wie ik nu ben”
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goed herinneren. Het thema was Faulty Towers. 
We waren in een ‘hotel’ op het primitiefste 
kampterrein van Nederland: water kwam uit de 
waterpomp en douchen deden we onder de 
waterval. We moesten zelf onze tent opzetten, 
een keuken bouwen en elke avond zelf koken op 
houtvuur. 

En als leiding?
“Ik vind het begeleiden van de zomerkampen 
toch het leukste. Geweldig om een grappig 
thema te bedenken en als leiding all-in te gaan. 
Het blijft bijzonder om kinderen tijdens kamp 
steeds zelfstandiger te zien worden. Ook vind ik 
het gaaf dat ouders hun kinderen aan ons 
toevertrouwen. Het is zo tof om kinderen na een 
week misschien een beetje verwilderd maar heel 
gelukkig en met veel nieuwe ervaringen weer 
naar huis te kunnen sturen. Dat geeft me ieder 
jaar weer zo’n voldaan gevoel.” 

Wat heeft Scouting jou geleerd?
“Bijna te veel om op te noemen. Koken, knopen, 
zelfredzaamheid, leiding geven, training geven, 
internationale contacten en dus Engels durven 
spreken, zelfvertrouwen, samenwerken, creatief 
zijn, zorgen voor een goede groepssfeer, leuke 
uitdagende activiteiten bedenken, snel handelen 
en oplossingen bedenken en vooral de Pipi 
Langkous-houding (ik heb het nog nooit gedaan 
dus ik denk dat ik het wel kan).”

Hoe zet je deze Scoutingskills in tijdens je 
werk?
“Bij Scouting heb ik ontdekt wat ik leuk vind en 
waar ik goed in ben: het omgaan met en het 
begeleiden van kinderen. Voor mijn eerste stage 
had ik als 19-jarige door het leidinggeven bij 
Scouting al zoveel praktijkervaring opgedaan. En 
nog steeds komt dat me goed van pas in mijn 
professionele leven. Ook merk ik dat ik creatief 
ben in bijvoorbeeld het bedenken van activitei-
ten, ook dat heb ik te danken aan Scouting. Op 
nationaal en internationaal niveau ben ik actief 
als trainer. Dankzij Scouting heb ik hierin mijn 

kwaliteiten kunnen ontwikkelen en uitproberen. 
Dat ik überhaupt mijn eigen bedrijf Unynk 
durfde te beginnen, komt ook door Scouting. 
Nergens leer je jezelf en je kwaliteiten zo goed 
kennen als bij Scouting.”

Speelt Scouting nog steeds een rol in je 
leven? 
“Absoluut! Ik geef nog steeds leiding bij Scou-
ting Mondriaan. Ik heb ontdekt dat ik op mijn 
gelukkigst ben als ik op zaterdag twintig 
stuiterende welpen om me heen heb. En het 
leuke is, twee jaar geleden heb ik mijn Zweedse 
vriend leren kennen bij Roverway. Gelukkig is 
hij net zo’n fanatieke scout als ik. Hij begrijpt 
hoe belangrijk Scouting in mijn leven is en heeft 
er geen problemen mee dat alles in vakanties en 
weekenden om Scouting heen wordt gepland.” 

Wat wil je scouts die dit lezen meegeven?
“Wat zo tof is aan Scouting, is dat iedereen in de 
verscheidenheid aan activiteiten zijn eigen 
kwaliteiten kan ontdekken en inzetten. Je leert 
dat je door samen te werken verder komt en 
iedereen zijn eigen steentje bijdraagt. Juist door 
verschillend te zijn, draag je iets bij aan de 
groep. Laten we nog meer ruimte maken voor 
verschillen zodat we nog toffere dingen kunnen 
doen met z’n allen!” 
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Slackers

Slackers Ninja Line
11 meter lange lijn met daaraan 

2 trapeses, 2 ringen en 3 apenvuisten.
€ 119,95

Ninja Touwladder of Klimtouw
Uitbreiding op de Ninja Line,

ook los te gebruiken!

€ 39,95

€ 29,95

Eagle Zipline
30 meter lange zipline!

Leuk voor een opkomst, kamp
of overvliegen.

€ 159,95

Ninja Balls
Uitbreiding op de Ninja Line

€ 29,95

Heb jij je wel eens afgevraagd waarom je bij de 
ene persoon aan een half woord genoeg hebt, 
terwijl je bij de ander het gevoel hebt dat je 
boodschap niet aankomt? Binnen een leiding-
team zitten vaak verschillende persoonlijkheden; 
de een is introvert en afwachtend, de ander zegt 
juist heel duidelijk wat hij of zij ergens van vindt. 
Dat verschil in manier van communiceren en 
samenwerken, bijvoorbeeld taakgericht versus 
mensgericht, kan voor uitdagingen binnen het 
team zorgen.

Hoe zorg je ervoor dat je een team blijft, 
wanneer er bijvoorbeeld stafleden zijn die 
geregeld voor de troepen uitlopen en beslissin-
gen maken zonder anderen hierin mee te 
nemen? Of wanneer er niet goed of niet 
voldoende wordt gecommuniceerd binnen het 
team. Hoe is dat binnen jouw team gegaan 
tijdens de Coronaperiode? 

Om die teamdynamiek te begrijpen, is het nodig 

Samenwerken vanuit je eigen kwaliteit
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dat je ook inzicht krijgt in je eigen persoonlijk-
heid en karaktereigenschappen. Hoe communi-
ceer jij en hoe ervaren je teamleden jouw 
manier van communiceren? Als je daar zelf en 
als team meer zicht op hebt, kun je ook beter de 
kwaliteiten die ieder staflid heeft, benutten. Dat 
helpt ook om de rollen en taken die er in een 
team zijn, op zo’n manier te verdelen dat ieders 
kwaliteiten zo goed mogelijk worden benut. Een 
team met diverse typen mensen, kan juist heel 
effectief zijn, zolang er maar onderling 
vertrouwen is, waarin iedereen zich durft uit te 
spreken. En dat vertrouwen bouw je door elkaar 
beter te leren kennen.

Ben jij benieuwd naar jouw communicatie- en 
gedragsvoorkeuren én de teamrol die daarbij 
past? Team Gilwell heeft een speciale website 
ontwikkeld waar jij een test kunt doen om te 
zien wat bij jou past.  
Ga naar testen.gilwelltraining.nl en ga met je 
team aan de slag!
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Scouty
Bij het maken van Scouty hebben we deze 

keer hulp gehad van wat redactiewelpen! Zij hebben de 
artikelen voor jullie uitgekozen. Lekker aan de slag met 
tie-dye en het maken van een flessenorgel dus! 

Beverpost
Wist jij al dat in de natuur heel veel dieren 

samenwerken? Drie van die samenwerkingen vind 
je in Beverpost deze keer! Daarnaast kun je lekker 
de keuken in om speculaas te maken en werken alle 
bevers samen aan een groot knutselwerk! 

Flitz
Wist jij dat de zee soms lichtgeeft? 

Daarnaast een quiz over verliefdheid, heel veel 
samenwerkingstips en Alpenvlinders. Dat zijn geen 
insecten, maar wat zijn het wel? Je leest het in Flitz!

IXIXEL
Voor explorers hebben we weer leuke 

apps en vlogs gevonden. Ook kun je in de voet-
sporen van de Romeinen treden en de wereld 
om je heen een beetje beter maken!

Tijdrover
Tijdrover staat deze keer in het teken van 

de anderhalvemetersamenleving. Wat ga je eens 
doen met je stam nu er wat minder mogelijk is?  
En nu je alle tijd hebt om in de keuken te gaan 
staan, kun je mooi aan de slag met larderen. Wat 
dat is? Je leest het in Tijdrover!

Scouts Info
In Scouts Info maak je kennis met onze landelijke 
vertrouwenspersonen. Altijd al willen weten hoe 
Scouting er in Canada aan toe gaat? Ook dat kun je 
ontdekken! eer!

www.scoutshop.nl/decemberkalenderwww.scoutshop.nl/decemberkalender

SCOUTSHOP  VVV CADEAUKAART
Met een ScoutShop VVV cadeaukaart verras je iemand met een 
mooi outdoorcadeau bij ScoutShop maar ook een dagje uit, vakantie 
of winkelplezier. De ScoutShop VVV cadeaukaart én gewone VVV 
cadeaukaarten zijn namelijk in te leveren bij alle winkels in Nederland 
die VVV-cadeaukaart accepteren*, online op ScoutShop.nl en bij de 
ScoutShop-winkels in Amsterdam, Eindhoven, Haarlem, Baarn, Zwolle, 
Utrecht, Vlaardingen, Overasselt of Sittard. 

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR OP 
SCOUTSHOP.NL/CADEAUKAART

* kijk op vvvcadeaukaart.nl/besteden waar je 
je cadeaukaart kunt inleveren

Utrecht, Vlaardingen, Overasselt of Sittard. 
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SCOUTSHOP 
VVV CADEAUKAART

VANAF € 10,00 / art.nr 8800..

Ga van 1 t/m 24 december dagelijks naar 
ScoutShop.nl/decemberkalender. Elke dag 
ontdek je weer een nieuwe te gekke win-actie, 
speciale aanbieding of prijsvraag. Doe mee en win 
prijzen voor jezelf of voor je Scoutinggroep!

DECEMBERKALENDER
Deze keer in...

beverpost |  69

Ga aan de slag met je eigen  
ontwikkeling!

68 |  scouting 

Ben jij lid van een groeps- of stichtingsbe-

stuur, ben je praktijkbegeleider, actief in je 

regio of in een landelijk team? Wist je dat 

Scouting Academy naast heel veel mooie 

en goede trainingen in de regio ook 

landelijke trainingen aanbiedt? Deze 

trainingen voor niet-direct leidinggeven-

den (NDLG) gaan over ondersteunende 

vaardigheden, en worden modulair 

aangeboden op een centrale plek in 

Nederland op een actieve en interactieve 

wijze. Tijdens de training is er veel gele-

genheid voor het uitwisselen van kennis en 

ervaring met collega scouts.  

In 2021 gaat een nieuwe reeks van start en 

zoals ieder jaar is er ook nu weer en mix 

van nieuwe en eerder gegeven modules: 

'werken vanuit een (be)doel(ing)' is een 

nieuwe module net zoals de modules 

'motivatie' en 'teambuilding'. De module 

'leiderschap en persoonlijk leiderschap' en 

de module 'coaching en begeleiding' zijn 

bestaande modules. 

Meer informatie over de inhoud van 

de modules staat op de website 

scouting.nl/landelijketrainingen.




