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INHOUD
De afgelopen maanden konden we 

ondanks de coronamaatregelen geluk-
kig weer opkomsten draaien en zelfs op 
zomerkamp of vette zomeractiviteiten 

organiseren! Ook al was dat in een 
bubbel, iedereen was blij weer samen 
te zijn en naar buiten te kunnen. Want 
bij Scouting draait het er toch om, om 

samen op avontuur te gaan. In deze 
uitgave weer veel avontuurlijk  

leesplezier!   

ONTDEK DE AVONTUURLIJKE WERELD ACHTER SCOUTING

NR. 3 - SEPTEMBER 2020

Pruimencrumble

Een Koninklijke 
expeditie

Scouting in  
de Expatbubbel

Studentenscouting 
iets voor jou?



4 |  scouting magazine 4  |  scouting magazine 4  |  scouting magazine 

5 tot 7 jaar
 6 Een lucht vol diertjes 
  7   3 bijzondere trekvogels
 8  Voorleesverhaal 
 9  Strip & Rozemarijn 
10 Voor jou ontdekt 
11 Knutseltip

BEVERPOST

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



6 |  scouting magazine beverpost |  7

Kijk eens in de lucht. Zie je die zwerm vogels? Dat zijn trekvogels. Ze 
reizen in de herfst naar een warmer gebied, of komen juist bij ons 

overwinteren. Rebbel kan je er alles over vertellen.

3  bijzondere
TREKVOGELS in Nederland

Boerenzwaluw
Je herkent de boerenzwaluw makkelijk. Hij heeft een prachtige blauwzwarte bovenkant. Zijn 
borst is wit en zijn ‘gezicht’ rood. Zijn staart is lang en gevorkt. Als je na een lange winter een 
zwaluw ziet, dan komt de zomer eraan. In de winter zijn er geen zwaluwen in Nederland. Ze 
trekken weg in de herfst. Waarom? Omdat ze dol zijn op insectjes eten. Ze vangen hun lievelings-
hapje in de lucht. Vooral mugjes zijn favoriet. Bekkie open en smikkelen maar! Helaas is er in de 
winter niet genoeg voedsel voor de zwaluw. Daarom pakt hij zijn koffer en vliegt helemaal naar Afrika. 
Ze verzamelen met z’n allen, maar vliegen niet samen. Vanaf eind maart komen ze weer terug. Ze weten 
precies waar ze de afgelopen zomer gebroed hebben en daar keren ze weer naar terug. Om opnieuw te 
gaan broeden. En lekker insectjes eten.

Spreeuw 
Heb je wel eens een spreeuwenzwerm gezien? Duizenden spreeuwen golven bij elkaar. Het 

lijkt wel een dans! Spreeuwen slapen in bomen bij elkaar. Vlak voor ze gaan slapen geven ze 
soms nog een voorstelling met z’n allen. En niemand weet precies waarom. Hoe herken je een 

spreeuw in zijn eentje? Hij heeft een zwart verenkleed met witte spikkels. Tenminste, in de 
winter. Broedende spreeuwen zijn zwart met een paarse, blauwe en groene gloed. De spreeuw 

is geen echte trekvogel. Maar een deel van de spreeuwen trekt in de winter weg. En dan vliegen 
ze niet heel ver. Ze overwinteren vaak in België, Noord-Frankrijk en Zuid-Engeland. Maar er zijn 

ook spreeuwen die juist komen overwinteren in Nederland. Ze komen uit het koudere 
noorden. Daarom zijn er in de winter meer spreeuwen in Nederland dan in de zomer. 

Grauwe gans 
Kijk nog één keer naar boven. Zie je een groep grote vogels vliegen in een V? Dat zijn ganzen. 
De gans die voorop vliegt heeft het zwaar. Vliegen kost hem veel energie. De ganzen 
achteraan hoeven minder hard te werken. Ze krijgen een extra zetje door de lucht die de 
voorste ganzen hebben verplaatst. Maar dan moeten ze wel allemaal precies op de 
goede plek vliegen. Ingewikkeld hoor! Gelukkig ruilen ze steeds van plek. Wel zo eerlijk. Ze kunnen 
zich het hele jaar door buikje rond eten in Nederland. Ze eten gras, zaden, plantenwortels en 
restjes van de oogst. Daarom overwinteren ze ook vaak op boerenland. Aan het eind van de winter 
vliegen de grauwe ganzen die nog trekken terug naar hun broedgebieden in Scandinavië. Hoe 
herken je een grauwe gans in z’n uppie? Hij is bruingrijs en zijn snavel en poten zijn oranje. Maar… 
hij is nooit in z’n uppie. Want ganzen leven in een ‘kolonie’ en vormen paartjes voor het leven.
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een lucht vol dieren



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

Trekvogels
Voorleesverhaal

Het is een mooie nazomerdag en samen met Noa lig ik in het gras naar de 
wolken te staren. We kijken of we er dieren of dingen in kunnen herkennen. 
We vonden al een olifant, een kat en een auto als er een zwerm vogels over-

vliegt, in een mooie driehoek achter elkaar. ‘Waar gaan die vogels heen?’ vraag 
ik Noa. Noa zegt: ‘Dat zijn trekvogels Stuiter, die vogels gaan op zoek naar een 
lekker warm land om te overwinteren.’ We kijken een poosje naar de vogels tot 
we ze niet meer kunnen zien. ‘Noa, die vogels moeten wel heel groot zijn als we 
ze zo kunnen zien. Zo groot zijn ze toch niet als ze geboren worden?’ Noa legt 

uit dat de kuikentjes in hele kleine eitjes zitten en dat ze daar helemaal in 
opgevouwen zitten tot ze te groot zijn, dan komen ze uit het ei. Daarna groeien 
ze dan heel snel tot ze een mooie, grote, sterke vogel zijn. ‘Zou ik ook in een ei 

passen!?’ vraag ik me hardop af. Ik spring op uit het gras en ga op zoek naar iets 
kleins waar ik in pas. ‘Ik ga me verstoppen en jij moet me zoeken Noa!’ In de 

woonkamer bij Noa staat een mooie piratenschatkist met een deksel. Hij is niet 
zo groot, maar als ik mijn knieën heel goed intrek en mijn armen om mijn 

lichaam vouw, pas ik er net in. Als Noa het huis binnen stapt ziet ze al snel alle 
spullen liggen die ik uit de kist heb gehaald zodat ik er zelf in kan. Verbaasd 

maakt ze de kist open en ze ziet me er giechelend in liggen. ‘Ik  
heb het kuiken gevonden!’ roept ze. Ik klim hard lachend uit de  

kist. ‘Sjonge Stuiter, ik had niet gedacht dat je daar in zou passen! 
 Wat ben jij lenig!’. 
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suiker, sinaasappelschil, het sinaasappelsap en nootmuskaatpoe-
der in een kom en roer alles goed door. 
• Leg de pruimen in een ovenschaal en 
strooi het kruimeldeeg eroverheen.  
Bak de taart 40 minuten in een 
voorverwarmde oven op 180-200 gra- 
den. Haal hem uit de oven en wacht 
nog even 10 minuten voor je de 
crumble opeet (anders brand je 
misschien je tong!). 
• Serveer de lauwwarme pruimen-
crumble met vers geklopte slag- 
room en een bolletje vanille-ijs. 

Dit recept komt uit Bakpret met kinderen. In dit vrolijke 
bakboek staat nog veel meer lekkers. Van schattige wolken-

zoentjes, zoete kaneelslakkenhuisjes tot kokoscake met 
limoen. Met een beetje hulp van mama kun je al die heerlijke 

lekkernijen zelf bakken. Veel bakplezier!
 Bakpret met kinderen – Gabriele Gugetzer – Deltas  –  €  14,95 

Rozemarijn is dol op bakken en 
koken. Dit keer maakt ze 
pruimencrumble. Lekker als 
toetje of tussendoortje. Warm 
is deze crumble het lekkerst. 

Helemaal met een grote toef slagroom!  

Wat heb je nodig?  (Voor het kruimeldeeg) 
• 150 gram koude roomboter in blokjes • 250 gram bloem
• 150 gram suiker • 50 gram gemalen amandelen

Voor de vulling 
• 800 gram pruimen • 3 el suiker • geraspte schil en sap van een 
(biologische) sinaasappel • 1 mespunt nootmuskaatpoeder

Wat moet je doen?
•  Maak eerst het kruimeldeeg. Snijd de boter in stukjes en meng 
het samen met de bloem, suiker en amandelen tot een 
kruimelig deeg. Wrijf met je vingers tot kruimels ontstaan. 
• Was, ontpit en halveer de pruimen. Doe ze samen met de 

Pruimencrumble
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  IN DE KEUKEN MET

 ROZEMARIJN 
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De Nederlandse kunstenaar M.C. Escher maakte vaak tekeningen vol zwermen vogels. 
Fleur en Keet vinden ze prachtig! Samen maken ze één groot kunstwerk van zoveel 

mogelijk vogels. Doe je met ze mee? Pak gauw je stiften en kleuren maar! 

Wat heb je nodig?
•	 Schaar
•	 Wit	papier
•	 Stiften	of	kleurpotloden
•	 Groot	vel	karton
•	 Lijm

Zo maak je het
Stap 1.	Leg	je	vel	papier	op	de	vogel	
en	trek	hem	over	met	een	potlood.	

Stap 2.	Knip	de	vogel	netjes	uit.
Stap	3.	Kleur	de	vogel	in	zo	mooi	als		
je	kan.	

Stap 4.	Herhaal	stap	1	t/m	3	zo	vaak		
je	wilt.

Stap 5. Plak	de	vogels	op	het	karton.	
Leg	ze	netjes	tegen	elkaar.	Mooi	he?	
Net	een	echte	Escher!

En	klaar	is	je	kunstwerk.		
Het	is	extra	leuk	om	dit		
kunstwerk	tijdens	de		
opkomst	te	maken.		
Veel	plezier!

Samen kleuren en vliegen
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Blitz en de gouden poort – Rian Visser 
Gottmer  A 12,49

Wombat & Vos zoeken het gevaar - Terry Denton  
Uitgeverij	Condor – A	10,00

Echte kunst met dieren – Marion Deuchars 
Gottmer  A 10,99

OP AVONTUUR
Wombat en Vos vinden hun leven maar 
saai. Daarom maken ze een lijst met 
allemaal stoere dingen die ze willen gaan 

doen. Dat lijkt 
Sterre Stroom 
ook wel chill. Je 
hoofd in een 
bek van een 
beer te stoppen 
en springen uit 
een vliegtuig 
zonder para-
chute. Maar of 
Wombat en 
Vos dat écht 
durven? 

Luisteren op de achterbank 
Vind jij het ook zo vervelend om lang in 
de auto zitten? Stuiter en Keet hebben de 
oplossing voor je! Zet een luisterboek op! 
Luister eens naar het avonturenverhaal 
van De Gorgels en het geheim van de 
gletsjer. Schrijver 
Jochem Meyer 
leest het verhaal 
super grappig 
voor, met 
allemaal leuke 
stemmetjes en 
spannende 
muziekjes. 

DIERENTEKENTIPS 
Met je vingerafdruk kun je de schattigste 
diertjes maken en een simpele inktvlek 

werk je uit uit 
tot spannen-
de dieren. In 
Echte kunst 
met dieren 
staan nog veel 
meer super 
leuke op-
drachtjes en 
handige 
dierenteken-
tips!

RUIMTEWEZENTJES
Stuiter zit in groep 3 en leert lezen. Hij is dol 
op de boeken over het ruimtewezentje Blitz 
waar inmiddels zes verhalen over zijn 
verschenen. In deel 6 
maakt Blitz kennis met 
Blitzi. Zij komt uit het 
sterrenstelsel Blitzem. 
Ze wil graag terug, 
maar ze kan de 
mysterieuze gouden 
toegangspoort niet 
meer vinden. Samen 
met Blitz gaat ze op 
zoek. 

Luisterboek De Gorgels en het geheim van de gletsjer  	
 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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VOOR JOU 
 ONTDEKT
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Draait nu in de bioscoop 
WINACTIE: mooi prijzenpakket met T-shirt, 

 waterfles en rugzak.

Tekenen met Jill – Jill Schirnhofer  
Karakter	- A	15,90	

WIN! We mogen 3 exemplaren van dit boek weggeven!

Vanaf 8 oktober in de bioscoop. 
WIN! We mogen 3 bioscoopkaartjes weggeven!

Minecraft Bordspel 
Ravensburger		– A	34,95

WIN! We mogen 3 exemplaren van dit spel weggeven!

Te ver weg
In de familiefilm Te ver weg 
verhuist Ben naar een andere 
stad. Op zijn nieuwe school 
kan hij maar moeilijk wennen. 
Zelfs op zijn voetbaltalent zit 
niemand te wachten, de uit 
Syrië gevluchte Tariq speelt 
beter. Eerst is Ben jaloers op 
Tariq, maar ze worden 
vrienden als hij ontdekt dat ze 
meer gemeen hebben dan gedacht.

Bordspel Minecraft
Hoe tof is dit! Nu kun je eindelijk je meest 
favoriete game ook spelen als bordspel: Mine-
craft! Pak jij de meest zeldzame blokken voor de 
andere spelers weg? Durf jij je in de duistere 
holen met zombies en Creepers te begeven? 
Alleen als je slim 
bouwt en dapper 
strijdt, kun je de 
meeste punten 
verzamelen en het 
spel winnen.  
Stort jij je in dit 
gloednieuwe 
Minecraft 
avontuur?

Tekenen met Jill
Een must-have voor iedereen die van tekenen 
houdt! Ook Shanti is er dol op. In dit boek kun je 
stapje voor stapje leren hoe je de leukste 
tekeningen maakt. 
Of het nu gaat 
om een snoezig 
gezichtje, een 
schattig jurkje of 
lekkere taartjes. 
Het boek staat 
bomvol handige 
tips, tricks, 
ideetjes en 
natuurlijk talloze 
voorbeelden. 

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

Kwaken, rikkekikken of brullen kikkers eigenlijk? Dahinda, het junglevriendje van Mowgli, 
maakt zelf een mooi diep tokkelend geluid. Met een stokje over een geribbeld oppervlak  
kun jij dit ook bereiken. Gebruik een keukenrasp, of maak er zelf een.

In de muziekwereld heet het niet echt een 
ribbelkikker. Dit houten dier-met-stokje, dat je 
misschien als souvenir al wel eens hebt gezien, 
is eigenlijk een slagwerkinstrument. In Thai-
land hebben ze er een kikkervorm aan gegeven. 
Het is een rasp die verschillende namen kan 
hebben, zoals güira, güiro of guayo.

1. Handig: een keukenrasp gebruiken 
Er ligt vast wel een kaasrasp of 
groenterasp in de keukenkast. 
Pak er een stokje of metalen 
spaak bij en schraap die erlangs. 
Maak verschillende ritmes. 
Hoor je hoe de klank verandert 
als het stokje van ander materi-
aal is? Let intussen wel op je 
vingers, want de rasp kan scherp 
zijn. 

2. Zelf een rasp maken 
• Gebruik een plastic fles met ribbels en ga 
eroverheen met een ijsstokje of verfroerstokje. 
Of met een kam, voor weer een andere sound.
• De ringetjes van een ringbandmap zijn ook 
ideaal voor je eigen güira. Je vader heeft vast 
wel een dikke ordner voor je, waar je de kaft 
vanaf kan snijden met een mesje. Er zijn ook 
kleinere multomappen te koop bij de Hema of 
Action. 
• Kun je zelf langwerpige en geribbelde 
voorwerpen bedenken die je als handinstru-
ment kan gebruiken?

Maak een  
ribbelkikker

Cubaanse ritmes!
Wat een handig slagwerkinstrument is dit – 
ook wel percussie-instrument genoemd. De 
güiro wordt veel gebruikt in Cubaanse bands 
en orkesten, die heel ritmisch zijn. Zoek op 
YouTube maar op ‘Son Cubano’ en tokkel met 
je eigen rasp mee met deze swingende muziek! 

Meer over de güiro en güira
De officiële güiro is een langwerpige kalebas 
waar inkepingen in gesneden worden. Met een 
stokje wordt daarlangs geschraapt om muziek 
te maken. Omdat de vrucht best snel kan 
breken, worden güiro’s tegenwoordig ook van 
sterker materiaal gemaakt. Van hout of fiber-
glas, bijvoorbeeld.
In plaats van een kalebas gebruiken de slagwer-
kers of percussionisten van oudsher ook een 
metalen buisje met ribbels of bultjes, de güira 
of guayo. Het woord guayo betekent in het 
Spaans trouwens rasp, dus het lijkt erop dat ze 
het instrument vroeger ook gewoon uit hun 
keukenkastje haalden! 
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Wroeten in de grond
Moestuinieren is een van 
de wonderlijkste en 
leukste dingen die er 
bestaan! Je stopt een 
zaadje in de grond en er 
groeit iets geweldigs uit: 
een reuzencourgette, 
zoete aardbeien of de 
mooiste bloemen. In de 
documentairefilm De 
Schooltuin kun je met 
eigen ogen zien hoe 
Amsterdamse kinderen een jaar lang moestuinie-
ren in een schooltuin. En het toffe is: je Scouting-
groep kan een gratis lespakket aanvragen via  
ivn.nl. 



WW
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Wonen op Mars. Het is misschien niet 
meteen jouw droom, want de planeet is koud 
en kaal en je kunt er niet ademen. Maar 
ondernemer Elon Musk is al 18 jaar bezig om 
dit wél te laten lukken. Zijn eerste stap? 
De juiste raket bouwen. 
 
Misschien heb je de lancering gezien op 
televisie, in mei. Dat was bijzonder omdat 
eerst altijd regeringsorganisaties raketten 
bouwden. Maar Elon Musk wilde het zelf doen, 
met zijn bedrijf SpaceX. Met de modernste 
materialen en met herbruikbare onderdelen. 
Zodat in de toekomst meer passagiers een 
ruimtevlucht kunnen maken. In hippe ruimte-
pakken!

Herbruikbare tweetrapsraket
Normaal verbrandt de eerste trap van een 
raket, het staartstuk, nadat die een paar 
minuten na de lancering eraf is gevallen. Maar 
niet bij de Falcon 9: de eerste rakettrap landde 
op een drijvend platform in de oceaan. Want 
hergebruik scheelt geld. Wat zijn trappen? Dat 
zijn de stukken waaruit een raket is opge-
bouwd. Elke trap heeft een eigen motor en 
(veel!) explosieve brandstof om steeds verder 
omhoog gestuwd te worden. Eenmaal in de 
ruimte blijft alleen het bovenste puntje over. 
Dat bestaat uit een servicemodule en een 
commandomodule voor de astronauten. In de 
servicemodule zit lucht en water voor de reis. 
In de commandomodule zit apparatuur om het 
ruimtevaartuig te besturen. 

Bemanningscapsule 
Bij Elon Musk heet deze bemanningscapsule de 
Crew Dragon. Er is plek voor vier ruimtereizi-
gers. Hij zweeft en kan worden vastgekoppeld 
aan het internationale ruimtestation (ISS), dat 
altijd in de ruimte hangt. Bij de terugkeer van 
de astronauten landt de Crew Dragon met 
parachutes in zee en wordt door een schip 
opgepikt. Naar ISS gaan duurt 19 uur, maar 

HOE 
WORDT HET 

GEMAAKT

voor Mars ben je zeker 7 maanden onderweg! 
Vliegtuigmaatschappij Boeing werkt nu ook aan 
een ruimtecapsule, die 7 bemanningsleden 7 
maanden kan vervoeren.

Vorm en materiaal
Toen jij net geboren was, waren het nog de 
Space Shuttles van regeringsorganisatie NASA 
die mensen en spullen naar ISS brachten. Ze 
leken op vliegtuigen. De verbrandingsmotoren 
en brandstoftanks hingen eronder. Maar het 
beste is een superscherpe vorm, om de lucht-
weerstand laag te houden. De Falcon 9 van Elon 
Musk heeft de grootte van een flatgebouw van 
veertig verdiepingen. Een raket is altijd gemaakt 
van sterk, maar licht materiaal, zoals titanium of 
aluminium. Daarop zit een beschermende laag 
die de warmte van de stuwmotoren en de kou 
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van de lucht buiten houdt. Als je voorbij de 
dampkring om de aarde komt is het ijskoud 
met een temperatuur van 270 graden onder 
nul! 

Futuristisch ruimtepak
Tegen de kou en hitte, maar ook tegen de 
straling en het grote drukverschil, draag je in 
de ruimte een beschermend pak. En bij een 
moderne raket hoort een elegant pak, zonder 
die zware ‘vissenkomhelm’ van vroeger. Het 
stralend witte pak van Elon Musk doet met 
de grote doorzichtige klep denken aan een 
sciencefictionfilm. En dat is niet zo gek, want 
het futuristische uiterlijk is gemaakt door een 
filmkledingontwerper! Deze José Fernández 
maakte ook de pakken voor Marvel-filmhel-
den als Captain America. 
 

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



DIT KAN IK BETER 
DAN M’N OUDERS! 
Voetafdruk verkleinen

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

Roepen ze thuis dat je te lang onder 
douche staat en gaan ze zelf in bad? Fout! 
Laat je ouders zien wat het meeste 
oplevert voor het milieu. Ook leuk: maak 
er een challenge van.  

Je hebt dan wel in het echt een kleinere voetafdruk dan je 
ouders, nu nog de denkbeeldige voetafdruk: het 
verwoestende effect dat je achterlaat op de natuur. Zorg 
dat die ook klein is met de volgende top 3 huisregels:

1. Eten wat de natuur geeft
Een eigen moestuin is na de zomer niet zo handig, maar 
wildplukken kan altijd. Hang brandnetels in een kop heet 
water voor thee. Pluk bramen en ga later in de herfst op 
zoek naar paddenstoelen. Doe dit wel met iemand die ze 
herkent. Eet lokale seizoensgroenten. Die hoeven niet in 
een verwarmde kas en niet met het vliegtuig. Nu zijn dat 
winterpeen, koolsoorten (boerenkoolstamppot!) en 
pompoen (lekker in de soep!). Probeer minder vlees te 
eten als het kan. De veehouderij zorgt voor 15% van alle 
CO2-uitstoot oftewel het broeikaseffect. Onze favoriete 
vervangers? De shoarma van Vivera en Blue Butcher 
hamburgers.

2. Water besparen
Met douchen gebruik je minder water en energie, dus kies 
daarvoor en doe het kort. Met corona op de loer wassen 
we vaak onze handen, maar de kraan hoeft 
niet continu te lopen. 

Zet de (vaat)wasmachine op de spaarstand. Wil je meer 
doen? Zet continu een emmertje onder de douche en 
kranen en gebruik het opgevangen restwater voor de 
buitenplanten en het doorspoelen van de wc.

3. Geen plastic soep maken
Haal geen verpakkingen in huis. Voor groenten in de 
supermarkt gebruiken wij zo’n nettasje: handig! Wist je 
dat ze in veel cosmetische producten kleine plastic 
deeltjes stoppen, als goedkope opvulling? Die minuscule 
blauwe puntjes in je tandpasta, bijvoorbeeld. Er is een 
leuke app voor: beat the microbeads. Met de camerafunc-
tie van je telefoon kan hij de verpakking van je zeep of 
shampoo lezen en zien of er milieuvervuilende microplas-
tic deeltjes in zitten. Wil je meer doen? Neem naar de 
patatboer of afhaalchinees zelf bakjes mee. 

NOG MEER CHALLENGES
Wie heeft het minste afval?  

- Neem allemaal een week je eigen vuilniszak. 
Wie kookt de beste kliekjes?  

- Speur in de (koel)kast en koop niets of weinig bij. 
Wie verbruikt de minste energie? - Hou de tijd bij:  

wie kan het langst zijn schermpje uitzetten?
Wie koopt de minste kleren?  

- Pimp je oude kleding of ruil met anderen. 
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Er is een plaats op aarde waar 1,2 miljoen keer per jaar 
de bliksem inslaat. Bij het Maracaibomeer in Venezuela 
is de bliksem 140 tot 160 dagen per jaar actief, tot wel 
tien uur per dag, met 280 inslagen per uur! En om de 
cijferreeks compleet te maken: met 232 flitsen per 
vierkante kilometer per jaar is dit dé onweerhotspot 
van de wereld. Als je niet zo van onweer houdt, raden 
we je aan om deze ‘plek van de eeuwige storm’ te 
mijden. 

Prachtige kleuren
Wat de bliksem, die is genoemd naar de monding van 
de gelijknamige rivier aan het meer, nog mooier maakt, 
is de grote variëteit aan kleuren. Het licht is naast paars 
en blauw vaak ook vlammend rood en oranje. De 
aanhoudende flitsen zijn zo sterk dat ze vierhonderd 
kilometer verder nog te zien zijn. Veel mensen denken 
dat het weerlicht anders is dan normaal, omdat er geen 
donder te horen is, maar dat komt door de grote 
afstand van waar het meestal wordt gezien.

Maar hoe kán het dat de Catatumbobliksem hier zo 
ongelooflijk vaak en lang inslaat? Het heeft even 
geduurd voordat er een redelijk goede verklaring werd 
gevonden. De oude Yukpa – een indianengroep die 
leefde in Colombia, grenzend aan Venezuela - dachten 
dat de blauw-paars-witte flitsen afkomstig waren van 
vuurvliegjes die in contact kwamen met voorouderlijke 
geesten. De bliksem was ook handig voor schippers. Het 
werd voor hen een makkelijk navigatiepunt, omdat het 
lichtschouwspel tot wel 150 kilometer uit de kust te 
zien is.

Drie kanten bergen
De unieke topografie en meteorologische omstandighe-
den lijken in ieder geval een belangrijke rol te spelen bij 
dit natuurfenomeen. Het meer is met een opening 
verbonden aan de Atlantische Oceaan en wordt aan drie 
kanten omringd door bergen (de Andes). Het is dus als 
het ware een kom die bovendien in de buurt van de 
evenaar ligt. Als hete, vochtige lucht vanuit de Cariben 
door de enige opening naar het meer stroomt, botst 
het met de koudere lucht uit de Andes en wordt 
daardoor omhoog gedrukt, de berg op. De stijgende 
damp begint te condenseren en vormt wolken die - on-
der invloed van de extreem warme vochtige lucht 
boven het meer - uiteindelijk de bliksem zouden veroor-
zaken. Kortom: de geografische locatie in combinatie 
met luchtdrukverschillen zijn vermoedelijk de oorzaak. 
Ooit werden ook andere ideeën aangedragen, zoals de 
aanwezigheid van natuurlijk uranium, een zwaar 
radioactief metaal en energiebron. Maar daar is nooit 
bewijs voor gevonden. Ook werd gekeken naar het 
methaan, ofwel moerasgas, dat opstijgt vanuit de 
moerassen om het meer. Maar hiervoor lijkt de 
concentratie methaan in de lucht te laag.

Een bliksembezoek
Wil je deze sensationele plek een keer zelf bezoeken? 
De Catatumbobliksem heeft er – met zogenaamd 
bliksemtoerisme - voor gezorgd dat het gebied in het 
noordwesten van Venezuela zich enigszins economisch 
heeft weten te ontwikkelen. Gelukkig wordt het 
toerisme wel gecontroleerd, om het gebied intact te 
houden. 

We checken dagelijks de actualiteiten via nieuwsapps of 
het journaal. Maar wat als iets heel bijzonders regelmatig 
weer terugkomt? Is het dan nog nieuws? Denk daar tijdens 

een opkomst eens over na. In elke Scouting Magazine 
leggen we een bijzonder natuurverschijnsel uit.  

Deze keer: de Catatumbobliksem. 

CATATUMBOBLIKSEM
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Start je seizoen goed!

€ 19,95

Zakboekje
scouts

€ 4,95
Waterdichte ton

3,6 liter / 6,4 liter
Waterdichte ton

3,6 liter / 6,4 liter

Harpsleutel

€ 7,95

€ 13,95

ScoutProof 
Plaatkompas

€ 2,50

€ 18,50

Scoutsmes
Met gratis  mesketting

voor leden

Mora mes fl oating
Door het kurken handvat blijft

het mes drijven!
€ 29,95
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“Laat je uitdagen!” zeggen we bij Scouting altijd. Maar het internet kan 

er ook wat van… YouTube, TikTok en allerlei andere sociale media 

puilen uit van de challenges. De ene  uitdaging nog gekker dan de 

andere. Sommige challenges werden echte memes. Ken je deze nog? 

PS. Try not to laugh!

  
A. Ice Bucket Challenge
B. ALS Challenge
C. Ice Cool Challenge

1.

A. Cleanup Challenge
B. Thrashtag Challenge
C. Dirty Earth Challenge

3.

4.

  
A. Flipflop Challenge
B. Water Bottle Challenge 
C. Bottle Flip Challenge

2.

Antwoorden
1 a, 2 c, 3 b, 4 c, 5 b 

Online challenges

A. Get Off Your Feet Challenge
B. The Floor is Sticky Challenge
C. The Floor is Lava Challenge

IJskoud water over je 
hoofd gieten om aandacht 
te vragen voor de ziekte 
ALS (2014)

Een petfles half met water vullen en hem 
dan zo gooien dat ie rechtop staat (2016)

Foto’s posten van een zwaar vervuild 
natuurgebied, en daarna van het 
(door jou) schoongemaakte gebied 
(2019)

Heel snel zorgen dat je voeten de 
grond niet meer raken als iemand 
dit tegen je zegt! (2017) 5.

A. We Shall Overcome Challenge
B. I Will Survive Challenge
C. Count on Me Challenge

Je handen vaak en grondig wassen 
zodat je jezelf en de rest van de wereld 
goed beschermt tegen het coronavirus, 
zoals voorgedaan door een beroemde 
zangeres op TikTok (2020)

Mondkapjes kun je kopen of zelf maken.  Voor 
de meeste zelf-maak-modellen heb je een 
naaimachine en elastiek nodig. Maar als je een 
knoop in een touw kunt leggen, en een beetje 
scout kan dat, zie je hier een ontwerp dat uit 
eenvoudig materiaal en zonder naaimachine is te 
maken.  

Het mondneusmasker wordt gemaakt van 
‘non-woven’ schoonmaakdoek, dat op rol en in 
verschillende kleuren verkrijgbaar is in onder 

Meer informatie over dit onderwerp:

andere de supermarkt. In plaats van elastiek 
wordt het masker met een hoofdband vastge-
maakt. Dat is een gevlochten koord met een 
knoop waarmee de band wordt afgesteld en 
makkelijk vast en los is te maken. Met het zelfde 
koord wordt het masker gevormd. Het masker, 
met vier lagen stof, kun je wassen en dus vaker 
gebruiken. Patroon, alle informatie en een video 
vind je op knoopenzo.nl/mask. Je leert er 
waarschijnlijk ook een nieuwe manier om de 
paalsteek te maken. 
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Hoe zou jij Minecraft omschrijven?
Minecraft is een spel over het plaatsen van 
blokken en het beleven van avonturen. In 
Minecraft verken je willekeurig gegene-
reerde werelden en je bouwt geweldige 
dingen, van de eenvoudige huizen tot grote 
kastelen. Je hebt verschillende spelmodi, 
zoals ‘creatieve modus’ met onbeperkte 
middelen of de ‘overlevingsmodus’ waarbij 
je wapens en bepantsering maakt om de 
gevaarlijke monsters af te weren.  
 
Wat is dat eigenlijk, ScoutCraft?
ScoutCraft is een server op Minecraft die 
door Scouting Nederland is opgezet. 
Scoutcraft bestaat nog maar kort, maar 
heeft een hele gezellige groep vaste 
spelers, die bestaat uit scouts en hun vrien-
den en vriendinnen. ScoutCraft wordt 
beheerd door allemaal enthousiaste 
vrijwilligers, waaronder ikzelf. Ik vind het 
altijd heel gezellig op ScoutCraft en 
Discord- ook de spelers voegen veel toe en 
organiseren eigen evenementen (zoals een 
trouwerij). 

Waarom speel jij Minecraft / ScoutCraft?
Gamen is voor mij lekker bezig zijn. Het is 
niet alleen kijken, zoals je bij TV doet- 
maar je denkt écht na over je volgende 
stap, je maakt een plannetje. Het is nóg 
leuker als je samen speelt. Bij gamen is er 
een doel en het behalen van dat doel, met 
alle uitdaging die daarbij komt kijken, 
schept dat een band! Dat geeft mij een 
voldaan gevoel: samen successen kunnen 
vieren. 

Roosje54856 over Scouting, 
gamen en ScoutCraft

Toen Pauline Eilander (20) uit Oosterzee op haar negende voor de zoveelste 
keer onder de modder thuiskwam, ging ze op Scouting. Inmiddels is ze zelf 

scoutsleiding en begeleidt ze voor ScoutCraft nieuwe projecten zoals 
minigames of de nieuwe ‘verhaalmodus’. 

Zitten er ook meiden op ScoutCraft?
Jazeker! We hebben zelfs nog een tweede 
vrouwelijk staflid. In een enquête die we 
afnamen, gaf ongeveer 20% aan vrouw te 
zijn. Tuurlijk mag dat altijd meer zijn. 

Wat doe je binnen ScoutCraft?
Binnen ScoutCraft begeleid ik nieuwe 
projecten die op de planning staan. Zoals 
nieuwe minigames of de nieuwe ‘verhaal-
modus’. Ook let ik op de veiligheid van 
onze jonge spelers, door bijvoorbeeld met 
ruzies om te gaan of te letten op ieders 
taalgebruik. Zo blijft het leuk voor ieder-
een.

Heb je het met je vrienden weleens  
over ScoutCraft?
Absoluut! Ik heb al wat vrienden die niet 
op Scouting zitten, weten over te halen om 
op ScoutCraft te spelen. Dat is supergezel-
lig, want nu spreek ik ze vaker. Ook mijn 
schoonzus speelt nu op ScoutCraft. Het is 
leuk om met haar te kunnen praten over 
de dingen die ik op ScoutCraft meemaak.

Wat zou je scouts mee willen geven?
Kom vooral een keer op ScoutCraft kijken 
en stel voor om samen een opkomst te 
doen! Heb je geen Minecraft-account? 
Geen probleem! Die kun je van ons lenen 
als je wilt. Als je via de website (minecraft.
scouting.nl) een berichtje achterlaat, regel 
ik dit voor je. Tot snel!



 

Houd je wel van een uitdaging, maar ook van lekkers én lol maken? Maak 
dan tijdens een opkomst eens een luipaardbrood of een dambordcake.  
Lukt het jullie om de topcreatie van Heel Holland-bakt-meester- 
bakkers na te maken?  

LUIPAARDBROOD  
& DAMBORDCAKE

1 - Doe voor het deeg de bloem in een kom. Voeg 
de suiker, zout, melk en gist toe. Meng en kneed 
alles goed tot een soepel deeg. 
2 - Verdeel het deeg in drie porties. Meng deel 1 
met het cacaopoeder. Meng deel 2 met het 
houtskoolpoeder. Laat elk deel apart 1 uur rijzen 

in een kom onder een vochtige handdoek op 
een warme plek. Het derde deel zet je apart en 
laat je rijzen.
3 - Verdeel en rol het cacaodeeg tot 12 à 14 
dunne rolletjes. Verdeel het donkere houtskool-
deeg in 12-14 porties en rol die plat uit. Leg er 
steeds een cacaorolletje op en rol dicht. Verdeel 
het gewone deeg ook in 12-14 porties. 
4 - Doe hetzelfde als in de vorige stap en rol 
elke donkergekleurde deegrol in dit deeg. Stapel 
de deegrolletjes op elkaar in een bakvorm en 
laat nog een uurtje rijzen.
5 - Bak het brood 30 à 40 minuten in een 
voorverwarmde oven op 180°C. Haal uit de oven 
en laat afkoelen op een rooster. 

1 - Verwarm de oven voor op 160°C. Klop de suiker 
en de eieren tot een dikke witte massa. Smelt de 
boter en voeg toe aan de eieren en de suiker. Spatel 
de bloem door het mengsel. Verdeel het beslag in 2 
gelijke delen. Spatel door één deel het cacaopoeder.
2 - Vet de twee bakvormen in. Doe het gewone 
beslag in de ene vorm en het cacaobeslag in de 
andere. Bak de taarten 25-30 min. in de voorver-
warmde oven. Test met een prikker of ze gaar zijn. 
Haal ze uit de oven en laat afkoelen op een rooster.
3 - Maak ondertussen de botercrème. Klop in een 
steelpannetje met een garde de bloem door de 
melk. Zet op het vuur en breng al roerend rustig aan 
de kook. Draai het vuur laag en laat enkele minuten 
doorkoken. Blijf roeren tot je een dik, glad mengsel 
hebt. Neem van het vuur en laat afkoelen tot 
kamertemperatuur. Klop ondertussen de boter en 
poedersuiker luchtig. Voeg het vanille-extract toe en 
meng tot alles is opgenomen. Voeg het afgekoelde 
bloemmengsel toe en klop alles nog ca. 5 min. goed 
door. Zet de botercrème voor gebruik nog 30 min. in 
de koelkast. 

Twee technieken om het dambordeffect 
te krijgen
Techniek 1: gemakkelijk! 
Snijd de afgekoelde cakes in lagen. 
Bestrijk de lagen dun met botercrème. 
Stapel nu afwisselend een laag gewone 
en een laag chocoladecake op elkaar. 
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Snijd de lagen van boven naar onder in repen door 
en keer elke tweede reep om, zodat je een 
dambordmotief krijgt. Plak de repen met botercrè-
me tegen elkaar aan en bestrijk ook de buitenkant 
van de cake ermee. Laat opstijven in de koelkast.

Techniek 2: met spectaculair resultaat! 
Extra nodig: ronde bakringen (verschillende 
formaten)

Om het dambordeffect perfect in de rondte te 
laten lopen doe je het volgende. Keer de taarten 
om en snijd met een scherp mes evt. mooi bij. Snijd 
beide taarten in 2 gelijke lagen en leg de lagen 
naast elkaar. Zoek 3 maten ringen uit die elk qua 
grootte dezelfde afstand van elkaar verspringen. 
Steek hiermee uit alle cakelagen 3 cirkels. 
Leg om en om een ring lichte cake in de chococake 
ringen en andersom. Zo krijg je nieuwe taartlagen 
met om en om lichte en chocoladecirkels. Bestrijk 
elke laag met wat botercrème en leg de lagen op 
elkaar. Let op: zorg je dat je aan de buitenkant om 
en om lichte en donkere lagen ziet. Smeer de cake 
af met botercrème en laat opstijven in de koelkast. 
Foto’s van het resultaat ontvangen wij graag op 
redactieflitz@scouting.nl.

luipaardbrood 

(voor 4 personen)

Dit heb je nodig:

• 375 g bloem • 35 g suiker

• ½ tl zout • 250 ml melk

• 1 tl droge gist • 15 g cacaopoeder

• 2 g houtskoolpoeder (online te koop) 

 of donker cacaopoeder

• 20 g boter (zacht, op 

kamertemperatuur)

DambordcakeDit heb je nodig:(voor 10 personen)• 200 g suiker • 4 eieren • 200 g roomboter• 200 g zelfrijzende bloem• 1 el cacaopoeder • 2 ronde bakvormenVoor de botercrème:• 45 g bloem • 240 ml melk• 200 g roomboter (ongezouten)• 200 g poedersuiker • 1 tl vanille extract
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Kijk jij ook wel eens op je telefoon als je 
op de fiets naar je Scoutinggroep of school 
zit? Lees dan het waargebeurde verhaal 
van Tommy-Boy. 

Op 22 augustus 2015 fietste Tommy-Boy (13) 
op de verjaardag van zijn zusje Summer (11) 
naar atletiek. Hij keek 3 seconden op zijn 
smartphone naar het liedje “Butterflies” van 
DJ Tiësto. De aanstormende auto heeft hij 
nooit zien aankomen…. 12 uur later overleed 
Tommy-Boy in het Emma Kinderziekenhuis 
aan zijn verwondingen en dát op de verjaar-
dag van zijn zusje!

Sindsdien heeft de vader van Tommy-Boy, 
Michael Kulkens, zich met de stichting 
T-Butterfly ingezet om anderen te helpen 
om géén mobiele telefoon in het verkeer te 
gebruiken, want het zal je maar gebeuren! 

Willen jullie Michael en Tommy-Boy ook 
meehelpen?! Op Tbutterfly.nl staat een 
super leuk contract. Teken dit contact 
samen met je ouders of met de leiding van 
je Scoutinggroep en spreek bijvoorbeeld af 

dat diegene die gesnapt wordt met een 
smartphone in het verkeer een maand lang 
de toiletten moet schoonmaken…. of moet 
trakteren op friet met hamburgers! 

Durf jij deze uitdaging aan? Kijk dan snel op 
tbutterfly.nl en download het contract of 
kijk op appjelater.nl voor andere downloads 
zoals een persoonlijkheidstest. 

DJ Tiësto heeft meegeholpen de stichting 
T-Butterfly op te zetten en wordt ook 
gesteund door o.a. Rico Verhoeven, zie 
ook de QR-codes hieronder.

Alvast bedankt,  
ook namens Tommy-Boy.

Appen op de fiets in het verkeer
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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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Evernote
Je hoofd én je kast leeg. Lopen 
jouw hersenen weleens over van 

ideeën, klussen, boeken die je nog wilt lezen, 
artiesten die je nog eens wilt opzoeken, to-do-
lijstjes en te beantwoorden mails? Met de 
Evernote-app kun je overal notities maken, leg 
je alles vast – van tekst tot foto`s en geluidsop-
names - en deel je ze gemakkelijk met wie je 
wilt. Met Evernote als jouw notitie-app – of 
digitale brein, zo je wilt – houd je alles bij
Evernote | Gratis | Android en iPhone 

iNaturalist 
Houd jij van natuur en weten-
schap, dan is iNaturalist een ware 

speeltuin. Niet alleen helpt de app jou om 
dier- en plantensoorten te ontdekken, die je 
nog nooit hebt gezien, hij brengt je ook in 
contact met meer dan 400.000 natuurweten-
schappers over de hele wereld. En door jóuw 
waarnemingen weer te delen, genereer je zelf 
onderzoeksdata om de natuur beter te begrij-
pen en te beschermen. Win-win-win.  
iNaturalist | Gratis | Android en iPhone

degroenemeisjes.nl
Groen eten, groen leven, groen denken, 
groen reizen. Denk jij ook (veel) na over 
groen (doen)? Dan móet je eens kijken op 
de vlog van ‘groen meisje’ Merel. Ze neem 
je graag mee in haar persoonlijke zoektocht 
naar een duurzame en meer bewuste 
leefstijl en deelt tips over duurzaamheid, 
veganisme en diversiteit. Met fijne recepten, 
stijladvies voor een groenere garderobe of 
duurzamer wonen. Tip: volg haar ook op 
Instagram. Stylish verantwoorde én groene 
plaatjes te over! 

coachingmetsanne.nl   
Vragen waar je geen pasklaar antwoord op weet. 
Irritaties, ergernissen, bloed-onder-je-nagels-
trekkers: ken die gevoelens en ben je er niet zo 
trots op? Je eigen pad volgen, best lastig. En hoe 
te dealen met de nieuwigheid van het fenomeen 
pandemie in onze maatschappij? Op Sanne’s 
blog kun jij gratis je vraag over persoonlijke 
ontwikkeling stellen. Zij beantwoordt die dan 
met een blog. Licht en grappig, maar wel met 
diepgang en altijd praktisch toepasbaar. De 
moeite waard. 

LuisterBieb
Boeken lezen niet jouw hobby, 
maar zijn de kennis en verhalen 

wél welkom? Luister eens een boek! Met 
LuisterBieb kun je een groot aantal luisterboe-
ken gratis downloaden uit de Openbare Biblio-
theek (grijs label). En ben je lid van de bieb, dan 
krijg je toegang tot nog veel meer titels (oranje 
label). En ja in alle genres: van spanning tot 
literair en van hoorspelen tot hoorcolleges. Plus: 
een speciaal aanbod voor middelbare scholieren 
die moeten lezen/luisteren voor hun lijst.
LuisterBieb | Gratis | Android en iPhone

DE LEUKSTE 
BLOGS/VLOGS

DE 
LEUKSTE 

APPS
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“Wij zijn samen een super duo!”
Fleur: “Nathalie zat al op Scouting toen ik erbij kwam. Ik 
had gelijk het idee dat zij mijn beste vriendin zou worden. 
De leiding werd vaak gek van ons en de rest van de scouts 
vond het ook niet altijd leuk dat wij samen klitten. We 
zijn nogal druk en komen nog al eens in de problemen 
door onze gekke ideeën. Zo zijn we op Scoutingkamp een 
keer met kleren aan in het zwembad gesprongen om 
vervolgens in natte kleren bij de bingo aan te schuiven. 
Helaas moest ik op een gegeven moment over naar de 
Sherows; Nathalie was nog te jong, dus ben ik alleen 
overgevlogen. Zes maanden later kwam zij ook bij de 
Sherows en waren we weer samen.” 

Dansen in de slaapzaal
“Onze band wordt eigenlijk alleen maar sterker doordat 
we elkaar steeds beter leren kennen en zoveel leuke 
dingen doen met elkaar. Ik kan me nog herinneren dat 
Nathalie een keer jarig was op kamp. Op de bonte avond 
had ik allemaal gekke opdrachten voor haar bedacht die 
ze natuurlijk gewoon uitvoerde. Zo hebben we in het 
holst van de nacht staan dansen in de slaapzaal!” 

Bizarre ideeën
“Nathalie is er altijd voor mij; het maakt niet uit wat er is, 
ze staat altijd voor me klaar. Ook al heeft Nathalie veel 
bizarre ideeën, ze durft ze niet altijd meteen uit te 
voeren. Gelukkig krijg ik haar vaak mee. Lol maken met z’n 
tweetjes is natuurlijk veel leuker dan alleen!” 

Samen staf worden
“Het liefst gaan we samen op kamp met Scouting. 

Doordat Nathalie dan bij me is, voel ik me veilig en 
vertrouwd. We slapen dan samen in de tent, dat is zo 
gezellig. Aan het einde van de week wil ik nooit naar huis. 
Het lijkt me super chill als we samen staf worden bij de 
bevers of welpen. We vormen een goed team omdat ik 
bruis van de creatieve ideeën en Nathalie perfect weet 
hoe we ze moeten uitvoeren!”

“Fleur luistert altijd naar me”
Nathalie: “Eigenlijk mocht ik Fleur niet echt toen ik haar 
voor het eerst ontmoette. Toen ik haar beter leerde 
kennen, vond ik haar top en werden we al gauw vriendin-
nen. De beste herinneringen heb ik aan het winterkamp. 
Fleur zou overvliegen naar de Sherows en dit zou 
voorlopig ons laatste kamp samen zijn. We hebben samen 
toen veel gekletst en helemaal geen ruzie gemaakt! Het 
was toen zo gezellig dat het extra balen was dat Fleur zou 
overgaan.” 

Samen lachen, samen huilen
“Het leuke aan Fleur is dat ze altijd écht luistert naar me. 
Ik kan met haar lachen, huilen, roddelen en over van alles 
praten. Ze is altijd lekker vrolijk en ze sleurt mij altijd mee 
in haar blijheid. Eigenlijk zijn Fleur en ik heel verschillend. 
Ik ben meestal degene die dingen zegt die we zouden 
moeten doen – vaak voor de grap – en het eigenlijk nooit 
uit mezelf doe. Fleur daarentegen die doet meteen wat ik 
voorstel en neemt me mee op sleeptouw. Dat maakt ons 
een geweldig tweetal!

VRIENDEN
Fleur (15) en Nathalie (15) 

leerden elkaar vijf jaar geleden 

kennen bij Scouting Dick van 

Toor in Valkenswaard.  

Allebei zijn ze dol op gekke 

dingen doen!

Wil je ook geinterviewd worden? 
Mail naar IXIXEL@scouting.nl
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 Zaterdag: 23 km 
We nemen als startpunt het NS-station Den Haag Centraal, 
om daarna eerst koers te zetten naar paleis Noordeinde, 
anderhalve km verderop. Via het Haagsche Bosch ga je 
daarna langs Huis ten Bosch, om vervolgens door 
Leidschendam naar Stompwijk te lopen. Na dat dorp ga je 
na de Bovenmeerweg en het recreatiegebied Noord Aa 
even van de route af voor de SVR-minicamping Boerderij 
Rustdam voor je eerste overnachting (www.rustdam.nl). Dat 
doe je door de Geerweg noordwaarts te volgen en na de 
Geerbrug wederom noordwaarts de Zuidbuurtseweg in te 
slaan tot voorbij het gehucht Zuidbuurt. De camping vind je 
op huisnummer 34. 

Zondag: 21 km
Eerst even twee km terug naar het recreatiegebied Noord 
Aa en vervolgens naar Benthuizen, Westeinde, Hazerswou-
de-Dorp en dwars door Boskoop met haar stalen hefbrug 
over de Gouwe. Aangekomen op het fietspad Wonnepad 
moet je opletten: op het einde ervan ga je van de route af 
rechtsaf de Zijderweg in en na iets meer dan één km vind je 
op het einde van deze weg op adres Schinkeldijk 42A de 
kleine camping Bessenhof (www.zhlb.nl). 

Maandag: 18 km
Nadat je weer terug op de route bent gekomen kom je nu 
uit in Bodegraven en volg je de Oude Rijn tot aan de stad 
Woerden. Daar zoek je net buiten de voormalige vesting-
wallen aan de 
noordkant camping 
Batenstein op 
voor je volgende 
overnachting. Ook 
hier gaat de route nèt 
niet langs de camping. 

Wist je dat er een Koninklijke wandelroute is met een 
Koninklijk predicaat? Dus: dat deze zo ontworpen is dat 
deze zelfs met een rolstoel te volgen is? Met dank aan de 
KWBN (Koninklijke Wandel Bond Nederland). Deze 
Koninklijke Weg loopt vanaf paleis Noordeinde in Den 
Haag naar Drakestein in Lage Vuursche, paleis Soestdijk in 
Baarn en paleis Het Loo in Apeldoorn. Officieel is de route 
170 km lang en in één week heel goed te doen op 
gemakkelijk te belopen verharde paden. Dus wat let je? 
Plan je volgende zomerkamp maar op die Koninklijke Weg! 
De route wordt gemarkeerd met oranje/rood/wit/blauwe 
stickers en een gids van deze route is te bestellen via www.
wandel.nl. Die gids is uitstekend voorzien van stafkaartjes. 
Je kunt ook alvast op de website www.natuurzonderdrem-
pels.nl kijken. Ook kan je na afloop een herinnering krijgen 
in vorm van een medaille. En zo ook een Koninklijke 
Weg-vaantje bestellen. In de gids staat hoe dat te doen. 

Een Koninklijke expeditie 
over de Koninklijke Weg

Dinsdag: 27 km
De Oude Rijn blijf je na Woerden verder volgen tot en met 
een spoorwegovergang bij De Putkop. In de verte kun je de 
torens van kasteel De Haar bij Haarzuilens al zien. Daar ga je 
langs. Via een puntje van Vleuten bereik je nu Maarssen, waar 
je de Vecht over steekt. Via slot Oud-Zuilen, Fort aan de 
Klop en Fort de Gagel kom je uit bij een derde fort van de 
Hollandse Waterlinie, Fort Ruigenhoek. Maar vlak daarvoor 
aan de route passeer je op Kanonsdijk 7 de mini-camping 
Tussen Hemel en Aarde, welke je kunt gebruiken om te 
kamperen (www.tussenhemelenaarde.com). 

Woensdag: 18 km
De route gaat verder via Groenekan, Nieuwe Wetering, 
Maartensdijk en Hollandse Rading. Het platte, groene, 
graslandschap van het Groene Hart verlaat je nu en duik je 
de bossen in van de Utrechtse Heuvelrug. Bij Lage Vuursche 
passeer je kasteel Drakenstein en daarna loop je via de lange 
Zevenlindenweg recht op Baarn af. Bij aankomst van een 
spoorlijn loop je nog even in dezelfde richting rechtdoor 
(van de route af) en vind je iets verderop op Amsterdamse-
straatweg 51 Scoutcentrum Buitenzorg, waar je kunt 
kamperen (www.buitenzorg.scouting.nl). 

Donderdag: 23 km
Je gaat nu van Scouting Labelterrein naar Scouting Labelter-
rein! Eerst via de Amsterdamsestraatweg terug langs paleis 
Soestdijk en vervolgens om Soest heen via de bossen naar 
Den Dolder, Bosch en Duin en de buitenwijk van Zeist. Daar, 
waar de route de Woudenbergseweg verlaat, moet je even 
rechtdoor lopen tot aan nr. 39 en daar vind je Scoutcentrum 
PBC Austerlitz (www.pbcausterlitz.nl). 

Vrijdag: 19 km
Voorlopig blijf je nu nog een tijd in de bossen, langs de 

De kosten 

Trein Den Haag/Apeldoorn €  P.M.

Campings: 6 x €7,5  2 x €3,75 € 53,-

Foerage 8 x € 8,- € 64,-

Verzekering: 9 x €0,70 € 6,-

Onvoorzien, etc: 10% € 12,-

Totaal: €  135,-
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Piramide van Austerlitz en landgoed Den Treek. Onderlangs 
Leusden houdt het bos op en zo kom je uit in het gehucht 
De Glind. Hier ga je anderhalve km van de route af om SVR 
mini-camping Folda te bereiken (www.folda.nl). Dat doe je 
door na De Glind op de Postweg rechtsaf de Ringlaan te 
nemen tot aan Boshuisweg 13A, want daar is het. 

Zaterdag: 20 km 
De route gaat nu dwars door Barneveld en daarna door 
Kootwijkerbroek. Voordat je de Veluwe op gaat maak je 
eerst nog een overnachting en wel op de VeKaBo minicam-
ping Hoeve Kootwijk, door bij de kruising met de Harskam-
perweg even 400 m naar links te gaan. 
(www.hoevekootwijk.nl). 

Zondag: 24 km 
De laatste wandeldag! Dwars door de Veluwe, langs 
Kootwijk, het gehucht Assel en over de Asselsche Heide 
naar Hoog Soeren en Apeldoorn. Je expeditie eindigt bij 
paleis Het Loo, maar als je aangewezen bent op het 
openbaar vervoer, dan dien je nog drie km extra te doen tot 
aan het NS-station. Hopelijk heb je van de expeditie 
koninklijk kunnen genieten!



Zenuwen zijn simpelweg energiestroompjes die door 
je lijf jagen. Een energie die je heel goed kan gebruiken 
om te presteren. Deze tip komt van de beroemde 
zanger Bruce Springsteen, ‘The Boss’, die nog steeds 
voor elk optreden doodnerveus is. Nog meer tips:

1. Voorbereiding. Wees zeker van je verhaal, dan gaat 
het publiek daarin mee. Zet alle tekst op papier. En 
daarna puntsgewijs met steekwoorden. Oefen vaak 
voor de spiegel. En voor mensen die jou kritiek durven 
geven. Lukt het niet om de tekst uit je hoofd te leren, 
lees hem dan voor. Kijk eerst je publiek aan en leg dit 
uit, bijvoorbeeld met een grapje.

- Zelfvertrouwen. Trek kleding aan die goed staat, 
lekker zit en vooral niet te warm is. De kunst is om de 
energie van je zenuwen om te zetten in zinvolle 
energie. Roep steeds: IK HEB ER ZIN IN!

HANDIGHEIDJES 
FOR LIFE

Heb je een voordracht op school, een presentatie 
van een onderzoek, of moet je bij een uitwisseling 
je Scoutinggroep voorstellen? Plankenkoorts is dan 
heel normaal. Maar spreken in het openbaar is een 
vaardigheid die je kan ontwikkelen. Leer (1) hoe je 
zenuwen onder controle krijgt en (2) hoe je 
toehoorders bij de les houdt.

- Rust. Haal een paar keer diep adem, ook tijdens je 
verhaal als pauzemoment. Neem de tijd om je draai te 
vinden op het podium. Kijk de zaal rond, benen stevig 
op de grond. De mensen zijn er niet om jou neer te 
sabelen. Misschien zit er een bekende naar wie je kan 
glimlachen? Praat luid en duidelijk.  
Niets is vervelender dan een presentatie bijwonen  
die niet te verstaan is.

2. Goede opbouw. Leg vooraf de volgorde van je 
betoog uit. Of noteer trefwoorden op een whiteboard 
of groot vel papier. Neem het publiek bij de hand door 
af en toe te zeggen wat je (dus) hebt verteld, en wat er 
nog gaat komen.

- Beeldend. Illustreer je verhaal. Foto’s en grafieken kun 
je ophouden, mee rondlopen of uitdelen. Dat  
lijkt ouderwets, maar als de groep toehoorders niet  
te groot is, verhoogt het de sfeer. Anekdotes, ook 
persoonlijke, doen het altijd goed. En statistische 
gegevens wekken nieuwsgierigheid op bij de luisteraars.

- PowerPoint presentatie. Kun je op het podium of 
voor de klas een computerscherm projecteren? Maak 
dan een PowerPointpresentatie. Die geeft houvast en is 
leuk en gemakkelijk om te maken – misschien met wat 
hulp. Let er op dat je niet teveel tekst gebruikt in je
PowerPoint presentatie, maar juist wel afbeeldingen. 
Mensen kunnen niet lezen en luisteren tegelijk.

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

Presenteren  Presenteren  
kun je lerenkun je leren
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Petzl Bike adapt 
Tover je Petzl hoofdlamp eenvoudig 

om tot fi etsverlichting

Petzl Noctilight (opbergtasje)
Tover je Petzl hoofdlamp eenvoudig 

om tot lantaarn, ook te gebruiken als 
opbergtasje

Petzl accu Core
Oplaadbare Lithium Ion batterij voor 

in je Petzl hoofdlamp. Alle op deze 
pagina vermelde Petzl hoofdlampen zijn 

geschikt voor de Petzl accu Core.

€ 24,95

€ 14,95

€ 14,95

Hoofdlamp Petzl Tikkina
Zwart of rood 

250 lumen met een 
bereik tot 60 meter

€ 19,95

Hoofdlamp Petzl Tikka
300 lumen met een bereik

tot 65 meter

€ 29,95

Hoofdlamp Petzl Actik
350 lumen met een bereik

tot 80 meter

€ 39,95
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Wat is studentenscouting? 
Aan het begin van een nieuwe studie ken je vaak nog 
niemand, maar je hebt wel zin in gezelligheid en toffe 
activiteiten. Bij een studentenstam vind je leeftijdsgenoten 
met dezelfde interesses en zul je de gekste dingen beleven 
tijdens opkomsten, borrels en kampen. 
Zit je vol goede ideeën, dan kun je in een commissie gaan 
of zelfs het bestuur. Ondertussen kun je gewoon lid blijven 
van je ‘thuisthuisgroep’, want de meeste activiteiten van 
studentenstammen vinden doordeweeks plaats.

Studentenstammen komen bij elkaar tijdens gezamenlijke 
activiteiten zoals het jaarlijkse studentenstammenweekend 
(SSW), dat elke keer door een andere stam wordt 
georganiseerd. De perfecte manier om eens een andere 
studentenstad te verkennen en erachter te komen wat 
voor activiteiten ze daar doen!

Jouw grootste hobby combineren met het studentenleven? 
Dat kan met studentenscouting! Het is te vinden in acht 
verschillende steden, en daar komen er steeds meer bij.  
Dit jaar starten er twee nieuwe stammen, in Tilburg en in 
Leeuwarden! Staat jouw stad er nog niet tussen? Neem dan 
contact op met Studentenscouting Nederland!

Studentenscouting – iets voor jou?Studentenscouting – iets voor jou?
Groningen
De opkomsten van de Martinistam zijn altijd in het centrum 
(of net daarbuiten!). Suppen door de grachten in de 
binnenstad, een quiz in één van de vele kroegen of 
apenkooien met een andere studentenvereniging? Dat er 
niets boven Groningen gaat, bewijst de Martinistam keer 
op keer!
  @martinistamgroningen

Nijmegen
Het gebouw van de Noviomagustam staat op een heuvel 
aan de rand van de stad. Als die beklommen is wordt er 
samen gegeten. Daarna begint de opkomst, die vaak wordt 
afgesloten met een kampvuur. De favoriete activiteiten van 
de Noviomagustam? Lasergamen en tamponzeeslag staan 
bovenaan!
  @noviomagustam

Enschede
Radix is Latijn voor stam, maar ook voor wortel. Daarom 
vind je bij Radix, naast heel veel Scouting, ook wel eens een 
langvormige oranje groente in je slaapzak. De ene week is 
er een opkomst, zoals een midwinterbarbecue. De andere 
week wordt er aan het hok geklust. Bonus: het gebouw ligt 
praktisch op de campus!
  @radixenschede

Utrecht
Unidentified flying object? Of misschien Utrechtse feestjes 
organisatie? Waar de U.F.O in hun naam voor staat weet de 
U.F.O-stam zelf ook niet. Maar wat wel bekend is, is dat het
altijd gezellig is! Zowel tijdens het lopen van een geocache-
tocht, als bij een bezoek aan een bevriende waterscouting-
groep.     
  @studentenscouting_ufostam

Leiden
De Sleutelstam denkt graag out of the box. Denk aan een 
opkomst waarbij geschilderd wordt met licht, of een 
opkomst waarbij je juist wel mag kliederen met kaarsvet! 

En in een stad met zoveel grachten zal het je niet verbazen 
dat de Sleutelstam regelmatig gaat kanovaren.  
De Sleutelstam opent een wereld van mogelijkheden!   
  @sleutelstamleiden

Eindhoven
De LEDstam maakt het gezegde “Eindhoven de gekste” 
waar. Zo hebben zij bij code rood van het KNMI met een 
gepionierde constructie en een zeil gewoon rond het kamp-
vuur gezeten. En hebben ze voor een mystery activity een 
paar honderd kilometer door heel Nederland gereden. 
Niets is te gek voor de LEDstam!
  @studentenscoutingehv

Delft
De Delftsche Zwervers is de oudste Nederlandse studenten- 
stam. Ze bestaan al meer dan 100 jaar! Zo zijn er regelmatig 
spelavonden wanneer Dungeons & Dragons of Jackbox 
worden gespeeld. Maar uit hun gehele geschiedenis aan 
opkomsten blijft vuurspuwen de favoriet van deze 
studentenstam!
  www.delftschezwervers.nl

Wageningen
Koekjes, thee en gezelligheid zijn onmisbare ingrediënten 
voor een opkomst bij de Yggdrasilstam. Hun opkomsten 
zijn erg creatief; denk aan het pimpen van je fiets voor real 
life mario kart, een Bob Ross schilderavond of weerwolven 
van Wakkerdam spelen via whatsapp. 
  @yggdrasilstam 
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DE ARBEIDSMARKT VERANDERT 

Realtime 
Had je jobhoppen en flexwerken al hoog op je 
lijstje staan? Be prepared: je zult wel móeten. 
Níet jarenlang werken voor één baas is geen 
keuze meer, maar wordt straks de nieuwe 
werkelijkheid. De arbeidsmarkt verandert, en nu 
– door de coronapandemie - is dat nog eens in 
een stroomversnelling geraakt. de verantwoorde-
lijkheid voor en de regie over je levensloop komt 
steeds meer bij jezelf te liggen... 
 
Digitale geletterdheid
Neem de digitalisering: konden je grootouders en 
zelfs je ouders nog bij de jongere generatie 
terecht als ze iets niet snapten, de lat lig voor jou 
hoger. Bij steeds meer taken zullen in onze 
digitale platform- of gig-economie computers, 
moderne technologie, artificiële intelligentie en 
robots een rol spelen. Digitale geletterdheid 
wordt belangrijker. Net als de noodzaak om die 
kennis regelmatig te updaten. Heb je onvoldoen-
de digitale vaardigheden, dan kom je voor veel 
functies al snel buitenspel te staan. Wie in de 
toekomst wil blijven meedoen, moet blijven leren 
en blijven investeren in digitale vaardigheden.

Flexibel, flexibeler, flexibelst 
Dan het flexibele werken. Het aantal zzp’ers 
groeit in Nederland het sterkst, er worden 
nauwelijks nog vaste contracten gegeven. 
Flexwerken is vaak al geen keuze meer. Op basis 
van de groeicijfers wordt 2027 het kantelpunt: in 
dat jaar werken er voor het eerst meer mensen 
als freelancer dan dat ze een vaste baan hebben. 
En daarna zet die tendens door. Dit jobhoppen en 
flexwerken brengt met zich mee dat het handig is 
om te kunnen netwerken. Ben jij inhoudelijk wel 
vakbekwaam, maar heb je niet genoeg sociale en 
communicatieve vaardigheden, dan kun je het 
nog lastig krijgen op de arbeidsmarkt. Netwerken 
worden belangrijker om je investering in een 
goede opleiding te verzilveren.

En dan nog iets: meer dan in het verleden zul je 
naast je werk ook geconfronteerd worden met 
zorgtaken. Door de vergrijzing neemt de gemid-
delde ‘zorglast’ voor de oudere generaties 
immers toe. Perioden van werken, zorgen en leren 
of combinaties daarvan zullen elkaar gaan 
afwisselen. 
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Thuis het nieuwe standaard 
Vaker thuiswerken ligt in het verlengde van de 
toename van het flexwerken en zelfstandig 
ondernemer zijn. Werken in de cloud maakt dit 
een stuk gemakkelijker. Je kunt overal inloggen, 
hebt toegang tot alle functionaliteiten en kunt 
werken met elk mobiel apparaat met een 
internetverbinding. Door de opkomst van nieuwe 
technologieën zoals virtual reality (VR) en 
augmented reality (AR) zal er ook op afstand 
beter werkoverleg mogelijk zijn, waarbij werkne-
mers en zelfs machines in een 3D-ruimte kunnen 
samenwerken.

Vele tools en veel 
flexibiliteit dus om 
je werk te doen op 
tijden die jou 
uitkomen. Dat kan 
veel voldoening geven, 
maar heeft ook een valkuil. Je 
moet zelf je werktijden 
bepalen, en als je daar niet zo 
heel goed in bent (lees: snel 
afgeleid, weinig verantwoordelijkheidsgevoel, 
etcetera), dan moet je dat misschien beter gaan 
trainen. Je bent immers zelf verantwoordelijk 
voor het werk dat je aflevert. Aan jongeren 
worden aan die zelfstandigheid en verantwoor-
delijkheid nemen voor je (eigen) werk dus 
hogere eisen gesteld. 
Voorspeld wordt dat de ontwikkelingen rondom 
de coronapandemie een en ander een tandje zal 
gaan versnellen. Er werken nu meer mensen 
vanuit huis dan ooit tevoren. Werkgevers 
moeten besluiten of ze werken op afstand wel 
of niet doorvoeren in hun organisatie en hoe ze 
dat in hun bedrijfscultuur kunnen integreren. De 
instroming van Generatie Z, de echte digital 
natives, zal deze tendens nog meer versterken. 
Zij werken hun hele leven al digitaal samen en 
digitaal contact is voor hen de norm boven 
persoonlijk contact. Ook dit zal ervoor zorgen 
dat thuiswerken steeds meer een standaard 
arbeidsvoorwaarde wordt. 

Leven lang leren 
We verkeren anno 2020 in een ‘permanente 
staat van verandering’. Voor bedrijven wordt 
dat vermogen om (snel) te kunnen veranderen 
steeds belangrijker. Veel van de huidige banen 
zullen over vijf jaar ook niet meer bestaan. 
Extra scholing zal noodzakelijk worden om de 
veranderingen te kunnen bijhouden. Met al dat 
flexibele werken en die flexibele werkplekken, 
zul je als jongere meer dan vorige generaties 
serieus werk moeten maken van het bijhouden 
van kennis en vaardigheden. Een leven lang 
leren (LLL) en een leven lang ontwikkelen (LLO) 
is essentieel om de aansluiting met de ontwik-
kelingen op de arbeidsmarkt niet te verliezen.
Aan de andere kant zullen er aan de werkge-
verskant ook dingen moeten veranderen. En dan 
die robotisering: vormt die niet een bedreiging 
voor het aantal banen? ‘Maar machines maken 
zichzelf niet, dat doen wij’, meent Stephane 
Kasriel, medevoorzitter van de Council on the 
Future of Work. ‘We moeten de innovatie in 
goede banen leiden. Automatisering heeft tot 
nu toe altijd tot meer banen geleid.’ Hij voor-
spelt dat er in de toekomst geen tekort aan 
banen is, maar een tekort aan skills om alle 
banen te vullen. Waarbij we weer terugkomen 
op het belang van scholing, scholing en nog 
eens scholing. 

Ook bij Scouting raakten we het afgelopen 
halfjaar bedreven om opkomsten digitaal te 
organiseren en bleven we online in verbinding. 
Noodzakelijk en leerzaam. 

Misschien vind je het soms lastig om je Scouting-bezigheden te combineren met je studie of je werk?  
En lijkt het je wel wat om ‘straks’ ergens een vaste baan te vinden: lekker rustig. Think again!  

De arbeidsmarkt verandert razendsnel en dít is wat jij daarvan moet weten.



Dag vieze geurtjes! 
En: heb je de houtskool uit de vorige editie gemaakt? Neem niet alles mee op hike, maar 

houd wat stukken houtskool achter. Door dit te activeren maak je zelf actieve koolstof.  

En dat gebruik je weer voor allerlei vieze klusjes en zelfs het zuiveren van water.

Neem de tijd, het hele proces kost je zo’n 
tweeënhalve dag. Spoel enkele stukken zelfge-
maakte houtskool af met water, laat goed 
drogen en verpulver het in een vijzel (of in een 
plastic zak met een hamer) tot poeder. Laat het 
koolstofpoeder in 24 uur volledig aan de lucht 
drogen. 

Nu moet je de koolstof nog activeren. Meng 
hiervoor 100 gram calciumchloride* (online te 
koop of bij de bouwmarkt) met 300 ml water. 
Wees voorzichtig, het wordt heet. Je hebt 
genoeg nodig om de koolstof volledig mee te 
kunnen bedekken. Doe het koolstofpoeder in 
een roestvrijstalen of glazen kom en roer er 
beetje bij beetje het mengsel door tot je een 
pasta hebt. Dek af en laat 24 uur staan. 
Giet zoveel mogelijk overgebleven vocht uit de 
kom. De koolstof moet nat, maar niet verzadigd 
zijn. Doe de natte koolstof in een metalen pan 
met dikke bodem en laat de koolstof 3 uur 
koken om het poeder te activeren. 

Zwarte koolstof, schoon resultaat!  
Dit kun je ermee:  

• Zuiver de lucht in je huis. Leg het actieve 
koolstof in een linnen (of katoenen) zakje in de 
ruimte. De geuren, gifstoffen, bacteriën, veront-
reinigende stoffen, allergenen en chemische 
stoffen zullen in de talrijke piepkleine poriën in 
de actieve kool trekken. Gebruik geen stof die 
naar wasmiddel ruikt. De actieve kool zal deze 
geuren ook absorberen en daardoor minder goed 
werken. 

• Filter water. Waterfilters uit de winkel kunnen 
duur zijn, maar je kunt het water net zo goed 
filteren door je eigen, goedkope waterfilter te 
maken. Pak een schone katoenen sok (die niet 
naar wasmiddel ruikt), doe de actieve kool in de 
sok en filter water door het door de sok te gieten.
 
• Maak een gezichtsmaker. Meng 2 el (30 gram) 
bentonietklei (online te koop) met een ½ tl (2,5 
gram) actieve kool, 1 el (15 gram) kurkuma, 2 el (30 
ml) appelazijn en 1 tl (5 ml) honing. Voeg steeds 
een klein beetje 
water toe totdat je 
een glad mengsel 
hebt. Dit masker 
maakt na 10 
minuten intrekken 
de poriën vrij. 
Geschikt voor alle 
huidtypen.

LET OP: ga altijd voorzichtig om met chemische 
stoffen als calciumchloride. Volg de veiligheids-
richtlijnen die vermeld staan op de verpakking.
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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
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Straks kunnen alle kinderen op kamp en avontuur in de natuur
Alweer vijf jaar geleden opende Koningin 
Máxima officieel ons Scoutinglandgoed 
Zeewolde. Ons Scoutinglandgoed is dé thuisba-
sis voor scouts uit binnen- en buitenland, maar 
ook families, scholen, (sport)verenigingen en 
evenementen zijn er van harte welkom. Een 
belangrijke wens voor het Scoutinglandgoed is 
al jaren de bouw van het Avonturenhuis. Het 
doel van het Avonturenhuis is om voor alle 
kinderen en jongeren uitdagende activiteiten in 
de natuur mogelijk te maken, zoals ontmoeten, 
samen spelen, wandelen, sporten of zeilen. Ook 
kinderen en jongeren die (nog) niet kamperen 
kunnen er op kamp en avontuur in de natuur. 
Op deze plek ontmoet je scouts uit heel 
Nederland én het buitenland. Land, lucht en 
water komen er bij elkaar. 

Wat is het Avonturenhuis?
Het Avonturenhuis wordt een bijzonder en 
duurzaam gebouw: rekening houdend met de 
natuur gaat het op in het landschap, zodat je 
nauwelijks het gevoel hebt dat je binnen bent. Er 
is de mogelijkheid om in 80 bedden te overnach-
ten en we streven naar meer dan 10.000 over-
nachtingen per jaar. Het ontwerp van het 
Avonturenhuis is creatief, avontuurlijk en flexibel 
met ruimte voor spel, (Scouting)activiteiten en 
trainingen en het wordt de uitvalsbasis voor 
(grote) evenementen, zoals Nawaka of Nationale 
Jamboree. 

We gaan bouwen!
Om het Avonturenhuis te kunnen realiseren is er 
veel geld nodig. De afgelopen jaren kreeg 
Scouting Nederland van verschillende partijen 
geld en hulp om de bouw van het Avonturenhuis 
mogelijk te maken. Denk hier bijvoorbeeld aan de 
bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Maar 
ook andere partners van Scouting, zoals Stichting 
het Gehandicapte Kind en Jantje Beton, zien de 
meerwaarde van het Avonturenhuis en leverden 
een bijdrage. 
Nu kunnen we bouwen! Deze zomer startte de 
bouw van het Avonturenhuis! In 2021 staat de 
opening gepland. Er is nog hulp nodig voor de 
inrichting van het gebouw, daarover hoor je een 
andere keer meer. Wil je meer weten? Kijk op de 
website van het Scoutinglandgoed:  
www.scoutinglandgoed.nl. 
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‘Alle kinderen en jongeren kunnen straks op kamp op  
ons Scoutinglandgoed Zeewolde.’ 

‘Op ons Scoutinglandgoed Zeewolde kampeerden ook in deze  
coronazomer met aangepaste maatregelen tientallen Scoutinggroepen.‘

Fedde Boersma is directeur van Scouting Nederland. 
Fedde zegt over het Avonturenhuis: “Vanaf de eerste 
ideeën voor ons Scoutinglandgoed Zeewolde ben ik al 
betrokken en de realisatie van het Avonturenhuis was 
één van de dromen. Een plek als uitvalsbasis voor alle 
kinderen om op avontuur in de natuur te gaan. 
Geweldig dat het er nu gaat komen en dat zoveel 
partijen en onze partners dit met een bijdrage mede 
mogelijk maken en het belang ervan onderstrepen”.

Peter Messerschmidt is directeur van 
ons Scoutinglandgoed Zeewolde. ‘We 
hadden inderdaad vanaf het eerste 
idee nu bijna 15 jaar geleden deze 
droom voor een Avonturenhuis op een 
groot internationaal kampeer- en 
evenemententerrein. Dat is ons 
Scoutinglandgoed Zeewolde! Ik ben 
super trots dat met de inzet van vele 
vrijwilligers, medewerkers en partners 
ons Scoutinglandgoed weer een 
mijlpaal gaat bereiken met de bouw 
van het Avonturenhuis.’ 

START BOUW AVONTURENHUIS
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DE KRACHT VAN VERBEELDING
NIKS TE GEK VOOR JE JEUGDGROEP
Alle kinderen en volwassenen bezitten een grote kracht. Hoewel fantaseren vaak als iets 
zweverigs wordt gezien, kan het niet alleen leuk en fijn zijn om je iets voor te stellen dat er 
(op dat moment) niet werkelijk is, maar biedt het ook veel andere voordelen. Zo kan het 
veiligheid bieden, helpen om gebeurtenissen te begrijpen en verwerken, onmogelijke 
wensen mogelijk maken en de creativiteit prikkelen. Ook bij Scouting.

We raken vertederd als jonge kinderen ’heksensoepjes’ 
maken van een paar herfstbladeren met modder en slakken. 
Wat oudere kinderen die hun favoriete tv-helden naspelen 
en tieners die urenlang gamen worden ook nog algemeen 
geaccepteerd. Maar eenmaal volwassen verwachten we in 
het nuchtere Nederland dat mensen met beide benen op de 
grond gaan staan. Fantaseren, en alles wat daarbij hoort, 
wordt vaak gezien als kinderachtig. De beroemde psychiater 
Freud meende zelfs dat fantaseren voor ongelukkige en 
gefrustreerde mensen was. Gek eigenlijk, want je iets kunnen 
verbeelden is juist een grote kracht van mensen. Je kunt je 
zelfs afvragen of we wel zonder kunnen.

Het nut van fantaseren
Wat is dan precies het nut van fantaseren? Dat begint al in 
de vroege kindertijd. Een kind van twee kan fantaseren dat 
zijn moeder er is, ook al is dat niet het geval. Daarmee maakt 
hij het gemis draaglijk. Hele jonge kinderen zijn nog niet in 
staat fantasie en realiteit van elkaar te onderscheiden, dus 
wat ze verzinnen voelt heel echt. 
Wat volwassenen vaak ervaren als 
liegen, is in feite niet zo bedoeld.  
Hoe kan je nou de waarheid 
verdraaien als je niet weet wat 
de waarheid is? Nog los van het 
feit dat ‘de waarheid’ per definitie 
een rekbaar begrip is, en bepaald 
niet objectief.
Fantaseren biedt kinderen dus 
veiligheid. Wat ze nog niet weten of 
begrijpen, maken ze hanteerbaar 
door hun verbeelding. 
Met een jaar of zeven weten 
kinderen wat ‘echt’ is en wat niet, en 

de echte wereld blijkt enorm interessant te zijn. Zijn ze dan 
uit gefantaseerd? Niet echt. Net als bij veel volwassenen 
draait de rechterhersenhelft van veel kinderen overuren. 
Bijvoorbeeld in de vorm van dagdromen. Of ze genieten 
enorm van fantasieverhalen als die over tovenaarsleerling 
Harry Potter, de waanzinnige boomhut of Spider-Man. En 
anders verzinnen ze zelf wel de meest buitenissige verhalen 
over ruimtewezens op rolschaatsen die in Artis bij de 
pinguïns wonen. 
Kinderen spelen graag en vaak de grotemensenwereld na, en 
ook daarvoor is hun eigen verbeelding een gouden bron. Het 
rollenspel dat ze daarbij spelen helpt weer sociaal gedrag en 
moraal aan te leren. Binnen fantasiespel kun je zijn wie je zou 
willen zijn, maar ook wie je niet durft te zijn, of wie je 
beangstigend vindt. Kinderen kunnen binnen het fanta-
siespel heel brutaal zijn of gemene dingen zeggen. Ze 
kunnen een schurk zijn die slechte dingen doet. En een held, 
die bewonderd wordt. Binnen al deze rollen kunnen ze iets 
van zichzelf kwijt en oefenen met gedrag. Dat is heel 

waardevol en geeft ze kracht en zelf- 
vertrouwen.

Rode draad
Ook bij Scouting speelt de verbeelding een grote rol. De 
jongste speltakken beleven van alles in een thematisch 
opgezet verhaal. De bevers komen samen in Hotsjietonia. 
Het dorp wordt bevolkt door allemaal aardige mensen, zoals 
Fleur Kleur, Stanley Stekker en Bas Bos. De bevers worden 

meegenomen naar het huis van de verschillende bewoners 
wanneer er een activiteit wordt gedaan. Naar Fleur Kleur 

ga je als je gaat knutselen en wil je een hut bouwen, 
dan moet je bij Bas Bos zijn. De bevers weten 
dat. Het biedt houvast en dat voelt wel zo fijn 

en veilig. Dus als de leiding zegt dat Professor Plof hulp 

scouts info |  53

nodig heeft, dan trekken de bevers bij wijze van spreken 
direct hun labjas aan. 
Welpen spelen in de jungle, met Mowgli en Shanti. Een potje 
voetballen doen ze op de Khaali Jagah Vlakte, uitdagende 
Scoutingtechnieken leren ze op de Nishaani Plaats. Gaan ze 
naar de Raadsrots, dan komt er iets serieus, weten de 
welpen. De leiding bestaat uit junglebewoners als Baloe, die 
zo lekker kan koken, en de slimme Kaa. Karikaturaal? Vast 
wel, maar wat zou dat? Ook hier loopt het thema als een 
rode draad door de activiteiten heen en biedt het houvast. 
Bevers en welpen krijgen door deze opzet heldere kaders en 
weten goed waar ze aan toe zijn. Daarnaast helpt het de 
creativiteit van de kinderen te stimuleren en leren ze juist 
buiten de kaders te denken. Je hebt natuurlijk wel kaders 
nodig voor je erbuiten kunt gaan denken! Iemand heeft ooit 
verzonnen dat de mens moet kunnen vliegen. Het had een 
scout kunnen zijn… 

Een andere denkwereld
De positieve effecten van fantaseren gaan natuurlijk ook op 
voor oudere scouts. Maar praten met fictieve figuren of een 
dansje doen tijdens de opkomst past niet bij hun leeftijd. 
Wat wel werkt zijn thema’s die bij de groep passen. Dat kan 
van alles zijn: van een wetenschappelijk thema als astrono-
mie tot een parodie op TikTok. 
Tijdens zomerkampen bieden themamomenten de nodige 
humor en ontspanning. Even gek en brutaal kunnen doen in 
je rol als themafiguur of ‘publiek’, even onschuldig de draak 
kunnen steken met elkaar, even samen lachen en de zinnen 
verzetten. Want een week lang 24/7 bij elkaar zijn is best 
een hele opgave… 

Maar ook één of meerdere reguliere opkomsten invullen 
binnen een bepaald thema vormt een welkome afwisseling. 
Het stimuleert je jeugdleden om buiten de normale kaders 
 te denken en hun creativiteit te laten stromen. Leiding kan 
bovendien van datzelfde effect profiteren. Met wat nieuwe 
inspiratie heb je zo een tof programma uit de mouw de 
geschud. 

Tips voor (bege)leiding
Wat kun je nu doen en/of laten om je jeugdleden te helpen 
hun verbeelding de vrije loop te laten? 
• In de eerste plaats: laat ze lekker vrij in hun verbeelding.  
 Ze beleven er veel plezier aan en het helpt ze dus in   
 moeilijke(re) situaties en om oplossingen te verzinnen.
• Ga (tot op zekere hoogte) erin mee. Samen spelen is  
 leuk! Samen oplossingen verzinnen ook. 
• Vraag je scouts (als ploeg) of explorers eens wat hen een  
 leuk/interessant thema lijkt als inspiratie voor één of   
 meerdere opkomsten.  
• Niet iedereen houdt van fantaseren en ‘gek doen’.
 Dat is ook oké. Forceer niets.
• Dat geldt ook voor jezelf. Doe wat bij je past. Hou je niet  
 van toneelspelen? Laat dit dan lekker aan een teamlid 
 over of ‘speel’ een rol die heel dicht bij je ligt. Gun dat je  
 medeleiding en jezelf! Kies als bever- of welpenleiding   
 voor een themanaam waarbinnen je jezelf kunt zijn. 
• Een echt wolvenhol of complete kostuums, het is leuk als  
 jij en je team het hebben en het voegt ook zeker iets toe  
 aan de beleving, maar het is geen vereiste. Kinderen vullen  
 met hun verbeelding dat wat er niet aan fysieke attributen  
 is makkelijk zelf aan. 
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Scouting in de expatbubbel

In november 1999 vertrok Paul naar Dubai. De 
Verenigde Arabische Emiraten hadden twee 
fregatten gekocht en Paul, die bij de Koninklijke 
Marine werkte, was ingeschakeld voor de after sales 
support. (Lang verhaal kort: de schepen werden 
uiteindelijk omgebouwd tot luxe jachten, had de 
emir besloten.) Vlak na kerst volgden zijn vrouw 
Monique en hun drie kinderen: Sigrid van 10, Bauke 
van 7 en Feiko van 3. De oudste twee waren als 
bevers begonnen bij de Ashantigroep in Zoetermeer 
en Paul zelf was al vanaf 1965 als welpje bij de Sint 
Paulusgroep in Hilversum begonnen. Een plekje bij 
een Scoutinggroep stond dus zo ongeveer op één 
bij de start van het buitenlandse avontuur. “Helaas 
was er iets misgegaan met mijn verblijfsvergunning. 

Dus konden de kinderen niet naar school, konden 
we geen huis krijgen en niet autorijden. En we 
konden ook al geen Scoutingvereniging vinden.” 

Kameelrijden
Tot die dag dat Paul onderweg naar zijn werk stopte 
bij de weg met het bord waarop ‘Sheikh Zayed 
Scout Camp’ stond. Het was hem al eerder opgeval-
len, maar hij had er nog nooit iemand gezien. Nu 
ineens was er grote activiteit. Er werden allemaal 
vlaggenmasten geplaatst en bij navraag bleek daar 
in het weekend een grote internationale Arabische 
Jamboree gehouden te gaan worden. “We waren van 
harte welkom en dat liet ik me natuurlijk geen 
tweemaal zeggen. We kregen een echte Vipbehan-
deling. We werden in een zeer luxe auto rondgere-
den over het uitgestrekte terrein. Uiteraard 
voorzien van airco, want het was er wel 35 °C. 
Overal waren activiteiten en waar we maar wilden 
mochten we meedoen. We mochten ook paardrij-
den, luchtbuks schieten, een brandje blussen, wat 
knopen oefenen en uiteindelijk aanzitten bij de 
kampstaf voor een uitgebreide maaltijd.” Tijdens 
deze Jamboree hoorden ze voor het eerst over de 
Britse Girl Guidesgroep, 1st Jumeirah, waar Sigrid 
zich bij aansloot. En niet veel later kon Bauke 
terecht bij een welpenhorde van de Boy Scouts of 
America, waar hij een ‘Webelo’ werd. 

Jamboree On The Trail 
“Achteraf bleken er veel meer Scoutinggroepen in 
Dubai te zijn. Zowat iedere nationaliteit had zijn 
eigen groep. Het land is niet dichtbevolkt, maar 
slechts 20% van de bewoners was autochtoon. 60% 
bestond uit goedkope arbeidskrachten uit Azië: 
veel Indiërs, Pakistanen en Filipino’s. En dan had je 

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? 
Paul Joosten (63) woonde anderhalf jaar in Dubai, waar hij na veel speurwerk eindelijk twee verschillende 
Scoutingverenigingen vond voor zijn kinderen. Hij mocht er helaas geen leiding worden, dus  
organiseerde hij maar een Jamboree on the Trail. “Er kwamen honderden scouts en  
guides op af, van wel tien nationaliteiten!”

nog 20% westerse expats, zoals wij. De lokale bewo-
ners haalden hun neus voor ons op en de goedkope 
arbeidskrachten, bijna slaven eigenlijk, zagen we 
amper. Dus leefden we in onze expatbubbel.” Paul 
werd beschouwd als een eenvoudige gastarbeider, 
en dat werd nergens zo bevestigd als in oktober 
2000. Voor het eerst sinds 1979 kon de zendama-
teur niet meedoen met de JOTA, de Jamboree on 
the Air. De reden? Buitenlanders konden geen 
gastmachtiging krijgen en de weinige zendamateurs 
in de VAE, meestal leden van de koninklijke families, 
deden alleen zaken als je veel geld inbracht.

Dubai, waar Paul met zijn gezin woonde, is een van 
de zeven Verenigde Arabische Emiraten. De anderen 
zijn Abu Dhabi (tevens hoofdstad), Sharjah, Ajman, 
Umm Al Qaywayn, Ras al-Khaimah en Fujairah. Ieder 
emiraat wordt bestuurd door een sjeik of emir. De 
emir van Abu Dhabi, Khalifa bin Zayed Al Nahayan is 
tevens de president van de VAE. (Toen Paul er 
woonde was dat nog zijn vader, Sheikh Zayed, naar 
wie ook het Scout Camp was vernoemd). De 
emiraten zijn schatrijk door de olieproductie en 
daardoor is het welvaartsniveau hoog. De voertaal 
is Arabisch, en ook dat maakt het lastig om je aan te 
sluiten bij een lokale Scoutinggroep. Maar als 
gezegd: de bevolkingsgroepen mengen sowieso niet. 
Nou ja, behalve dan die keer dat Paul een Jamboree 
On The Trail (JOTT) organiseerde, in mei 2001, voor 
alle Scoutingorganisaties in Dubai. Hij wilde graag 
leiding worden, maar dat zat er niet in. “Girl Guides 
bestond uit louter dames en was nogal een 
manonvriendelijke organisatie. En ik was ook al 
geen Amerikaan.” Wel mocht hij als ouder vaak 
meedoen en ook kreeg hij de leiding van de Boy 
Scouts mee in zijn plannen. “We organiseerden 
samen de JOTT en via hun contacten werden de 

OPROEP
Heb jij Scoutingervaring in het buitenland 
of ken je iemand die dit heeft? En wil je 

hierover vertellen? Stuur een mail naar de 
redactie (redactie@scouting.nl).

andere groepen uitgenodigd.” De JOTT vond plaats 
in een stadspark en bestond uit een hike van 5 
kilometer en een gezamenlijke picknick. Er waren 
enkele honderden scouts en guides van zo'n tien 
nationaliteiten aanwezig. Allemaal expats, dat wel.

Jeeps in de woestijn
Wat Sigrid tijdens de opkomst deed was Paul niet 
goed bekend. De opkomsten vonden plaats in een 
sporthal van de Britse school, en er werd vooral 
veel geknutseld. Van Bauke, die bij de Boy Scouts 
zat, had Paul een veel beter beeld, ook al omdat hij 
zoveel mogelijk meedeed aan ouder-kind-activitei-
ten. “Het was niet heel anders dan in Nederland. Er 
werd veel gesport en gewerkt aan het behalen van 
badges. Het grootste verschil met Scouting in 
Nederland was dat Amerikanen veel meer presta-
tiegericht zijn en meer op uiterlijk vertoon.”
Wat de Arabische scouts deden en doen, daar had 
en heeft Paul geen weet van. Gelukkig weet het 
internet (ietsje) meer. Er is een Girl Guidesafdeling 
die is opgericht in 1973 en wordt geleid vanuit 
emiraat Sharjah, met 2484 leden (2017). De Emirates 
Scout Association is opgericht in 1972 en zetelt in 
Dubai. Het is moeilijk googelen zonder kennis van 
het Arabische schrift, maar foto’s laten gezellige 
opkomsten zien, met vrolijke kinderen bij kampvu-
ren en jongeren in jeeps in de woestijn. Lekker eten 
en zang en dans lijken ook een grote rol te spelen, 
samen met culturele activiteiten. Weet je meer? 
Laat het ons vooral weten!
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TELEFOON IN HET VERKEER? HOE GA JIJ DAARMEE OM?
Sinds enkele weken zijn de scholen weer begonnen en zijn de opkomsten voor het nieuwe 
Scoutingseizoen weer begonnen. Natuurlijk gaan veel scouts op de fiets, dat is gezond en 

goed voor het milieu… maar blijft het ook gezond?

Op 22 augustus 2015 fietste Tommy-Boy (13) op 
de verjaardag van zijn zusje Summer (11) naar 
atletiek. Hij keek 3 seconden op zijn smartphone 
naar het liedje “Butterflies” van DJ Tiësto. De 
aanstormende auto heeft hij nooit zien aanko-
men…. 12 uur later overleed Tommy-Boy in het 
Emma Kinderziekenhuis aan zijn verwondingen. 
Het zal je maar gebeuren. 

Sindsdien heeft de vader van Tommy-Boy, 
Michael Kulkens, zich met de stichting T-Butter-
fly ingezet om anderen te helpen om géén 
mobiele telefoon in het verkeer te gebruiken, 
want het zal je maar gebeuren! Hiervoor heeft 
Michael de stichting T-Butterfly opgericht, die 
o.a. wordt gesteund door DJ Tiësto en Rico 
Verhoeven, zie de QR-code op de pagina 
hiernaast.

Om Michael een extra steuntje in de rug te geven 
vragen we in deze Scouts Info aandacht voor zijn 
actie, waarmee je zelf ook het goede voorbeeld 
aan andere scouts kan geven. Meedoen kost niets 
en je krijgt er een hoop voor terug. De actie voor 
Tommy-Boy is eigenlijk een actie voor jezelf!

Op T-butterfly kun je bijvoorbeeld een contract 
downloaden waarmee je samen met je vrienden 
of je speltak kunt afspreken om geen mobiele 
telefoon in het verkeer te gebruiken. En je 
spreekt dan vooraf af wat de tegenprestatie is als 

je toch wordt betrapt, zoals een maand de wc’s 
schoonmaken, trakteren op hamburgers, het 
magazijn opruimen o.i.d. 

Op de website appjelater.nl staan allerlei 
downloads en speltips die je kunt gebruiken voor 
een opkomst in je speltak, zoals een echte 
persoonlijkheidstest of een poster of video 
maken. 
Je kunt via het aanvraagformulier op tbutterfly.nl 
zelfs een informatiebijeenkomst voor je speltak 
aanvragen. Afhankelijk van zijn agenda komt 
Michael dan persoonlijk naar je toe, gratis en 
voor niks! De voorlichting, die Michael al 
honderden keren heeft mogen geven, duurt 
ongeveer een uur is er een met een slik, met 
passie, respect, een grote lach en verbazing. 
Kinderen gaan met een lach op hun gezicht weg 
met in hun achterhoofd de lol om hun ouders te 
confronteren met het geleerde.

Alle ingrediënten voor een bijzondere, indruk- 
wekkende en vooral ook leuke opkomst! 

Alvast bedankt,  
ook namens Tommy-Boy
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Als leiding gebruiken wij hem regelmatig om 
een hike uit te zetten. Er zit een Trail-functie op 
een GPS waardoor je precies kan zien waar je 
gelopen hebt. Tussendoor kan je de punten waar 
een post moet komen markeren zodat je zeker 
weet dat de post op de juiste plek zit. Vooral in 
een bos is dat erg handig. Ook kun je een 
routedeel laten lopen op de GPS. Met of zonder 
kaartfunctie op de GPS, het is maar net hoe 
moeilijk je het wilt maken. Van het waypoint  
(het gemarkeerde punt/ GPS-coordinaat) kan je 
een leuke puzzel maken. Zo kun je ecaperoom- 
achtige elementen gebruiken tijdens je hike om 
ze naar de juiste plek te laten lopen. Dit maakt 
het net weer even spannender dan het coördi-
naat zo krijgen.

De bediening van een GPS is in de jaren steeds 
makkelijker geworden. Daarnaast is een GPS is 
vaak net even accurater dan een mobiel. Zelfs 
met bevers en welpen kun je er mee aan de slag. 
Natuurlijk redden ze het nog niet helemaal 
zelfstandig om er een waypoint in te zetten 
maar die kan je ook voorprogrammeren, 
waardoor ze zelf op schattenjacht kunnen.
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SCOUTING EN GPS
Wij zijn Marlene (44) en Linda (33) van Scouting 
Jutters Willemsoord in Den Helder.
We zijn beide lid van de EOV (plusscouts) en 
teamleider; Marlene van de landscouts en Linda 
van de ochtendwelpen. Na al die jaren van leiding 
draaien vragen wij wel eens af;  
"Wat heeft een scout nu echt nodig?"
Een creatief brein, een flinke basis aan outdoor-
technieken, gezelligheid...
Maar dat zijn allemaal niet echt tastbare 
dingen. Oke, een zakmes, slaapzak, matje, 
Scoutfit, een paar scoutproof schoenen en 
natuurlijk iets om vuur te maken dat heeft bijna 
elke scout wel. Maar wat zijn nu leuke/handige 
dingen om je Scoutingrugzak of spelkast mee te 
vullen?

Bijlen en zagen in alle soorten en maten vind je in 
elk Scoutinggebouw, want er moet vuur gemaakt 
kunnen worden. Alles om te pionieren past lastig 
in de kast maar heb je zeker nodig. Het handboek 
pionieren mag natuurlijk niet in de kast ontbre-
ken.
Een kompas, kaarthoekmeter en stafkaarten zijn 
ook bij alle groepen aanwezig en langzaam zie je 
bij steeds meer groepen GPS’en in de kast. Maar 
wat kan je er nu allemaal mee?

Uiteraard kun je met de GPS ook Geocachen. 
Door het hele land zitten er caches verstopt, 
voor jong en oud, met en zonder puzzels, 
multicaches en er zijn er zelfs die je echt na 
zonsondergang moet doen. Onlangs hebben wij 
tijdens een EOV-weekend een nachtcache 
gedaan. Gewapend met een GPS, de Geoca-
ching-app, zaklampen, pen en papier gingen we 
op zoek naar "dieren" in het Kooibos nabij 
Hippolythushoef.
Na het startpunt gevonden te hebben moesten 
we oplichtende kattenogen volgen om de 
dieren te vinden. Bij bepaalde combinaties van 
ogen wisten we dat er binnen een straal van 10 
meter een dier verstopt zat op maar liefst 4 
meter hoogte. De volgorde van de dieren moest 
goed zijn om de uiteindelijke cache te openen. 
De cache hadden we na ons eerste rondje door 
het bos gevonden, maar we misten nog 5 van de 
9 dieren en konden de cache daardoor niet 
openen. Wat bleek? We hadden een deel van de 
route gemist. Na 3x het rondje te hebben 
gelopen en alle bomen goed beschenen te 
hebben, soms even door de struiken om wat 
takken aan de kant te halen om het dier goed te 

kunnen zien, is het ons toch gelukt om de dieren 
te vinden en de cache te openen en te loggen. 
En de voorbereiding? Die was er niet..
Een cache is een makkelijke toevoeging aan je 
(kamp)programma, vraagt weinig voorbereiding 
en heeft echte Scoutingelementen. Echt het 
proberen waard dus! 

TIP! Bij ScoutShop ontvang je op  
alle Garmin GPS’en leden- 

voordeel, zie pagina 61
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Veel grote evenementen liggen stil, maar 
Productie gaat onverminderd door! Productie 
is verantwoordelijk voor de productionele en 
veiligheidskant van een Scouting Neder-
land-evenement en is jaarrond actief. Denk 
hierbij aan alles van techniek tot voeding en 
van beleving tot veiligheid. Maar ook het 
beheer en onderhoud van materiaal dat tijdens 
een evenement gebruikt wordt.

Binnen Productie is het productieteam jaarrond 
bezig met het bevorderen van processen rondom 
de productie en veiligheid van evenementen. 
Daarnaast kent het team vele (vak)inhoudelijke 
teams die vooral in actie komen tijdens een 
specifiek evenement, bijvoorbeeld Scout-In of 
Nawaka. Als er geen evenement is, besteden zij 
hun tijd bijvoorbeeld aan materiaalonderhoud, 
bijscholing en teambuilding. In totaal zijn er nu al 
zo’n 250 vrijwilligers actief die zich graag 
inzetten voor de productionele kant van 

evenementen. Met dit vaste vrijwilligersteam 
gaan de evenementen die nog in het verschiet 
liggen een goede productionele en veiligheids-
basis krijgen, zodat het organisatieteam van een 
evenement zich nóg meer kan richten op een 
sterk, kwalitatief programma voor deelnemers. 
Waar jij en je jeugdleden direct van profiteren! 

Ons productieteam met vrijwilligers

Meer te weten komen over Productie of 
over onze vacatures? Check  

scouting.nl/productie voor meer info!

Outdoor GPS
Product Line 2014

Outdoor GPS
Product Line 2014
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Garmin

Garmin GPS Watch 
Instinct graphite

€ 119,95

€ 199,95
€ 249,95

€ 249,95

€ 299,95

€ 299,95

€ 19,95

Garmin 
eTrex 10

Monochrome
basiskaart van

de wereld

Garmin eTrex touch 35

Garmin 
eTrex touch 25

Garmin 
eTrex 22X

Garmin 
eTrex 32X

Inclusief
TopoActive kaarten 

van Europa.
Voorzien van intern en 
uitbreidbaar geheugen 

en kleurendisplay.
Garmin accessoire pakket
Draagtas, fi etssteun en riemclip

Inclusief TopoActive kaarten van Europa.
Voorzien van intern en uitbreidbaar 

geheugen en kleurendisplay.
Geleverd inclusief fi etssteun.

Ledenprijs € 109,95

Ledenprijs € 179,95
Ledenprijs € 229,95

Ledenprijs € 229,95

Ledenprijs € 269,95

Ledenprijs € 269,95
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Als jongetje van zeven jaar maakte Willem 
Kruithof (55) voor het eerst kennis met 
Scouting. Van een groot aantal Scoutings-
kills heeft hij nu nog steeds profijt als 
vakbondsbestuurder bij CNV Vakmensen. 

Waarom ben je op Scouting gegaan?
Als zevenjarige maakte ik kennis met – wat 
toen nog padvinderij heette – Scouting. Samen 
met mijn oudste broer Aart sloot ik mij aan bij 
Rochus Meeuwsen in Ridderkerk. In die tijd 
waren jongens- en meisjesgroepen nog geschei-
den van elkaar. Pas in 1975 werden de groepen 
samengevoegd tot 1 Scoutingvereniging: St. 
Joris. Tien jaar lang ben ik met veel enthousias-
me en plezier lid geweest van Scouting.”

Waarom besloot je van Scouting af te gaan?
“Tijdens een opkomst had ik iemand van het 
Rode Kruis uitgenodigd. Hij vertelde met 
zoveel bezieling over het vrijwilligerswerk. Ik 
werd daardoor geraakt. Ik besloot me aan te 
melden als vrijwilliger bij het Rode Kruis. Dat 
betekende dat ik Scouting moest verlaten. Wel 
bleef ik – mede dankzij mijn broer – nog 

betrokken bij Scouting. Zo ben ik nog een 
aantal keer mee geweest als kookstaf op 
zomerkamp, met de Pannenkoekendag. Ik kan 
me ook nog herinneren dat ik een keer hete 
bliksem heb gemaakt, mijn culinaire hoogte-
punt in die tijd.” 

Wat vond je leuk bij Scouting?
“We hadden een afwisselend programma weet 
ik nog goed. Dan gingen we de huizen langs en 
voor een heitje karweitjes doen. Ook haalden 
we geld op voor goede doelen – zoals nu nog 
steeds gedaan wordt met Jantje Beton. Mooie 
momenten vond ik ook het hijsen van de vlag 
op – toen nog – Koninginnedag, bij de Natio-
nale Dodenherdenking en op Bevrijdingsdag. 
Wat was ik trots dat ik daar als scout in mijn 
Scoutfit bij mocht zijn. Verder vond ik het 
geweldig om met de groep te gaan kamperen, 
pionieren en koken op houtvuur. Ik genoot 
ervan om samen dingen te doen en gebruik te 
maken van elkaars talenten. Elkaar helpen als 
nodig was. Ik kan me herinneren dat we heel 
gedisciplineerd waren en ons goed hielden aan 
de Scoutingregels.” 

VAN SCOUT
tot

vakbondsbestuurder

“Samen tot een oplossing mét draag-
vlak komen, dat leerde ik bij Scouting” 
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Was je fanatiek bij Scouting? 
“In het begin was ik best verlegen, ik kende 
helemaal niemand natuurlijk. Ik werd inge-
deeld in een nest en al snel werd ik zelf gids 
van een nest. Ik kan me niet heugen dat ik ooit 
een opkomst gemist heb. Ik vond het fijn te 
helpen het programma voor te bereiden. Als 
verkenner kreeg ik al snel leiding over een 
patrouille. Fanatiek? Dat niet per se, maar ik 
was wel een betrokken lid.” 

Ging je ook mee op kamp?
“Kamp vond ik altijd geweldig! Als welp vond 
ik het machtig mooi: samen eten met elkaar, 
slapen in het Scoutinggebouw en natuurlijk 
spelen in het bos. Vooral spellen als Vlaggen-
roof vond ik enorm leuk om te doen. Bij de 
verkenners gingen we kamperen in een tent, 
koken op houtvuur en een eigen latrine 
bouwen. We deden allerlei activiteiten waar-
mee we insignes konden verdienen. Ook ben 
ik met Scouting voor het eerst naar het 
buitenland geweest. We gingen kamperen in 
Dover (Engeland), maar een tent opzetten op 
de krijtrotsen viel niet mee! Ik weet nog goed 
dat we scouts uit andere landen tegenkwamen 
en dat we onze dassen en groepsbadges met 
elkaar ruilden. Dat zijn toch allemaal onverge-
telijke ervaringen.” 

Wat heeft Scouting jou geleerd?
“Bij Scouting heb ik vooral mijn sociale 
vaardigheden ontwikkeld. Ik heb er geleerd 
om samen te werken met anderen. Hoe je tot 
een gezamenlijke oplossing komt als de 
meningen verschillen. Maar ook hoe je dingen 
(beter) kunt organiseren. Door Scouting ben 
ik sneller zelfstandig, behulpzamer en socialer 
geworden. Het heeft me zelfvertrouwen 
gegeven. Ook heb ik geleerd mensen te zien 
als unieke personen, met goede en slechte 
kanten, maar dat je samen – met al die 
verschillende eigenschappen en talenten - juist 
het verschil kan maken.”

Wat doe je nu precies voor werk?
“Als vakbondsbestuurder bij CNV Vakmensen 
sluit ik collectieve arbeidsovereenkomsten af 
voor diverse beroepsgroepen en sectoren zoals 
kappers, zwembaden, dierentuinen en textiel-
verzorging. Dat betekent dat ik veel samen-
werk met leden om tot een gewenst resultaat te 
komen. Het samen tot een goede oplossing 
komen die veel draagvlak heeft, vraagt om een 
goede samenwerking, maar ook om hulpvaar-
digheid en creativiteit. Allemaal skills die ik in 
mijn jeugd bij Scouting heb leren ontwikkelen. 
Ook heb ik daar geleerd oog te hebben voor 
mijn eigen rol, bijvoorbeeld door actief mee te 
doen en bij te dragen. Die vaardigheden 
komen nu goed van pas in mijn werk, dat is 
natuurlijk hartstikke handig!”

Speelt Scouting nu nog een rol in je leven? 
“Zeker, mijn zonen zitten ook op Scouting, bij 
de Rhedense Pioniers. Ook bieden wij in ons 
gezin twee crisispleegzorgplekken aan. Als een 
pleegkind het leuk vindt dan mag hij of zij ook 
op Scouting. Daar worden ze altijd met open 
armen ontvangen.”



Een nieuwe term in de Scoutingwereld. Of op 
zijn minst een woord met een nieuwe betekenis: 
de Scoutingbubbel. We zijn er wel aan gewend 
als scouts; om ons in een bubbel te begeven.  We 
hebben allemaal dezelfde codes geleerd 
waardoor we een groep zijn geworden: scouts! 
We doen dingen die voor buitenstaanders 
moeilijk te begrijpen zijn. Leg je collega maar 
eens uit waarom je een paar honderd euro 
betaalt om een paar weken te werken op een 
Scoutingevenement. Zo’n Scoutingevenement is 
ook een bubbel. Een comfortabel high-five 
gevoel als je er midden in zit, maar een 
hardnekkige schil om binnen te komen van 
buiten. Het gevaar van een bubbel is dat je erin 
kan blijven hangen en de bubbel daarmee je 
horizon is geworden. Hoe taai is de bubbel van 
jouw groep? Als er nieuwe leiding is, start je dan 
als nieuwe groep samen? Of is het de oude kliek 
+ de nieuwe lichting?
In september creëren we een nieuwe bubbel in 
Brexbachtal. Een bubbel die voor elke scout 
toegankelijk is. Een bubbel die gaat ontstaan met 
scouts van allerlei leeftijden, uit het hele land. 
Bij Gilwell kun je leren hoe je bubbels soms ook 

Het is moeilijker om uit een bubbel te 
stappen, dan erin te blijven.
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door kan prikken als ze niet goed werken en hoe 
je nieuwe bubbels kunt creëren om mensen met 
elkaar in verbinding te brengen. Schrijf je in en 
stap met ons in deze bubbel!  
gilwell.scouting.nl

Scou•ting•bub•bel  
(de; m; meervoud: Scoutingbubbels)

1 Scoutingkamp waarbij deelnemers 

en leiding zich afzonderen van de 

buitenwereld om zo bijvoorbeeld 

COVID buiten de bubbel te houden. 

Het is veilig en vertrouwd en daarom 

voelen mensen zich thuis.

2 Scoutingpraktijk; komt voor in de 

beste groepen; zich afsluitende van 

de buitenwereld en andere groepen. 

Houdt buitenstaanders op afstand en 

de horizon overzichtelijk.
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Travelset

Scout Travelset
Travelset bestaande uit een trolley én dagrugzak.

Eenvoudig aan elkaar te klikken dus trolley en dagrugzak zijn 
los te gebruiken maar ook als een geheel.

De trolley is voorzien van schouderbanden
Inclusief regenhoes

Verkrijgbaar met rode of grijze rugtas

Scouting dagrugzak
25 liter | In grijs of rood

Travelset bestaande uit een trolley én dagrugzak.Travelset bestaande uit een trolley én dagrugzak.Travelset bestaande uit een trolley én dagrugzak.
Eenvoudig aan elkaar te klikken dus trolley en dagrugzak zijn Eenvoudig aan elkaar te klikken dus trolley en dagrugzak zijn Eenvoudig aan elkaar te klikken dus trolley en dagrugzak zijn 

los te gebruiken maar ook als een geheel.los te gebruiken maar ook als een geheel.
De trolley is voorzien van schouderbandenDe trolley is voorzien van schouderbandenDe trolley is voorzien van schouderbanden

Verkrijgbaar met rode of grijze rugtasVerkrijgbaar met rode of grijze rugtas

SALE!

Van € 29,95

Voor € 19,95 

Van € 99,95

Voor € 49,95 
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Flitz
In Flitz lees je wat Catatumbobliksem is, 

leer je een mondkapje maken als een echte scout 
en hebben we hele uitdagende recepten voor je 
gevonden. Er is nog veel meer, maar dat kun je zelf 
ontdekken!

Scouty
Na het lezen van Scouty kunnen alle welpen 

het geluid van Dahinda super goed nadoen! Ook lees 
je over toffe challenges die je thuis kan doen die 
goed zijn voor het milieu, boekentips en nog veel 
meer! 

Beverpost
In Beverpost lees je deze keer alles over 

vogels en kun je aan de slag met je eigen vogelkunst-
werk. Uiteraard zijn er ook weer leuke boeken te 
winnen! r

IXIXEL
In IXIXEL dit keer een Koninklijke expe-

ditie in eigen land, tips voor het geven van een 
goede presentatie en leuke blogs/vlogs en apps! 

Tijdrover
Niet alleen een nieuw Scoutingseizoen, 

maar ook een nieuw studiejaar! Speciaal voor stu-
dentenscouts een overzicht van stammen waar je je 
in je studentenstad bij kan aansluiten! En hoe maak 
je actieve koolstof? Dat en meer lees je in Tijdrover! 

Scouts Info
Wat kun je eigenlijk met die GPS’en die je hebt 
liggen en hoe ziet Scouting in Dubai eruit? Dat lees 
je in Scouts Info! Ook lees je alles over de bouw van 
het Avonturenhuis op Scoutinglandgoed Zeewolde 
en maak je kennis met ons productieteam. 

Deze keer in...
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Bad-ass communicatieprofessionals  
op N 52.104244 E 5.424234
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5 dames met een missie, dat zijn de leden 

van Landelijk team Communicatie! Wendy, 

Domino, Kim en Michelle werken onder 

leiding van Iris aan een positief imago van 

Scouting in de samenleving. Maar niet 

alleen dat, ook verzorgt het team het 

Scouting Magazine, de @-scout, social 

content en werken ze samen met Scouting-

partners zoals de Nationale Postcode 

Loterij, Boels, Sligro en AH.nl. Minder leuke 

dingen horen helaas ook bij hun werk: het 

te woord staan van de pers als (een) 

Scouting(groep) negatief in het nieuws 

komt. Gelukkig is dat niet dagelijks. Wat ze 

wel dagelijks doen is het bijstaan van 

groepen en regio’s bij allerlei communica-

tievraagstukken. Hierbij werken ze nauw 

samen met andere landelijke teams 

(bijvoorbeeld Spel of Scouting Academy) 

om jou en jouw groep of regio van sterk 

inhoudelijke tools en financiële voordeel-

tjes te voorzien, zodat jullie niet zelf het 

wiel uit hoeven te vinden. Zo kunnen jullie 

je focussen op het bieden van leuke en 

spannende activiteiten aan leden, waarmee 

jeugd en jongeren worden uitgedaagd zich 

persoonlijk te ontwikkelen. Die laatste zin 

delen ze veel, en graag, dat is immers waar 

Scouting voor staat! Deel jij net als dit 

team een liefde voor schrijven, fotografe-

ren, video maken of fondsenwerving? En 

unicorns, chocola en alpaca’s? Stuur een 

appje naar 0657746422 en wie weet mag je 

binnenkort met hen samenwerken!




