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INHOUD
De zomer staat voor de deur!  

En gelukkig kunnen we weer lekker 
samen naar buiten gaan. Tijd om na te 
denken over zomerkampen en andere 
activiteiten! Lees snel verder voor de 

beste ideeën, zoals een sterexpeditie in 
eigen land, de beste kampeerhacks en 

organiseer in een handomdraai je eigen 
buitensportevenement.

Scout
Na het lezen van Scouty kunnen alle welpen 

zelf cola maken! Ook leer hoe je regen op wekt met 
een muziekinstrument en hebben we de beste kam-
peertips verzameld!

Beverpost
Stuiter neemt een hap uit een hele zure 

appel en duikt in de wereld van de smaken. Daarbij 
wordt Noa voor het lapje gehouden en maak je een 
smakelijk kwartet! 

Flitz
Deze keer lees je in Flitz alles over de 

zeilschool en hebben we weer een bijzonder  
natuurverschijnsel gevonden, dat veroorzaakt is 
door mensen. Ook verklappen we het geheim 
achter veel verschillende soorten knopen!

IXIXEL
In IXIXEL dit keer een sterexpeditie in  

eigen land, tips om je eigen buitensportevene-
ment te organiseren en hebben we weer een 
aantal blogs en vlogs voor je verzameld. 

Tijdrover
Dragen we over een aantal jaar kleding 

gemaakt van spinnenweb en bacteriën? Of heb je 
wel weer zin een internationaal avontuur? Dat en 
meer lees je in Tijdrover!

Scouts Info
In ScoutsInfo lees je hoe je als bestuur relevant kan 
blijven, staan vrijwilligers in het zonnetje tijdens 
het Nationaal Jaar Vrijwillig Inzet en is er volop 
aandacht voor hét Scoutingfeestje van het jaar!

Deze keer in...
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Aardbeien, peren, bananen… Fruit is vaak lekker zoet. Maar 
er zijn ook zure vruchten, zoals bessen. Toch staan die - van 

álle zure vruchten - niet op nummer 1. 

 De  3  zuurste 
FRUITSOORTEN

Limoen
Want het meest zuur is… de limoen! Echt de zuurste vrucht die er is. Hij wordt vaak ‘fris’ genoemd, maar neem 
maar eens een hapje. Wedden dat je gezicht in elkaar frommelt van zuurheid? De limoen eet je daarom niet 
vaak zo. Hij wordt gebruikt om ergens extra smaak aan te geven. Bijvoorbeeld in de 
limonade, over vis of in het biertje van je vader. Limoen is een citrusvrucht. Net als 
sinaasappels en mandarijnen. Citrusvruchten hebben vaak een dikke schil. Als 
je erin knijpt of snijdt, ruik je het meteen. Dat komt omdat er veel geurolie 
in de schil zit. Ze groeien vaak in warme landen aan de boom. Van alle 
citrusvruchten houdt de limoen het minst van kou. Daarom vind je ook geen 
limoenbomen in Nederland. Ze komen uit warme streken, zoals Zuidoost-Azië, 
Zuid-Europa en Zuid-Amerika. 

Rode bes 
Ho stop! Hun prachtige felrode kleur kan je in de war brengen. Als je denkt dat je een lekker zoet besje 

kapotbijt, heb je het mis. Rode bessen zijn zuur! En de zaadjes erin zijn nog bitter 
ook. Rode bessen zijn klein; ongeveer één centimeter. Ze groeien in trosjes aan 

takjes. Misschien heb je ze weleens in de supermarkt gezien. Want je 
kunt er ook heel lekkere dingen mee maken. Sap of jam 

bijvoorbeeld. Maar daar moet dan echt wel flink  
wat suiker bij. 

Cranberry
Hij heet eigenlijk veenbes. Maar je kent ‘m misschien als de cranberry. Huh, maar die is toch helemaal niet zuur? Dat 
zou je denken. En inderdaad: de gedroogde besjes die je misschien in je yoghurt doet, zijn zoet. Maar dát komt omdat 
daar een heleboel suiker aan toe is gevoegd. Daarvoor worden de besjes eerst gedroogd. Ook dat scheelt al. Ze smaken 
dan minder zuur dan verse. Eet je verse cranberry’s liever niet zo, dan kun je ze altijd nog gebruiken om een mooi wit 
truitje rood-paars te verven. Nou ja, dat deden de Indianen vroeger met deze 
bessen. Ook gebruikten ze het besje als medicijn. Bijvoorbeeld tegen 
blaasontsteking. 

Cranberry’s komen vaak uit het buitenland. Toch groeien ze ook wel in 
Nederland: op Terschelling is de grond lekker zuur, en daar houden 
de veenbessenplanten van. Zure grond, tja, daar heb je het al. 
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Zure appel



Die is zuur!
Voorleesverhaal

Ik neem een hap en trek een raar gezicht. “Wat kijk je moeilijk?”, merkt Rebbel 
op, die langsloopt. “De appel is zuur”, antwoord ik. “Nee, joh! Ik at er net één en 
die was zoet!” “Dat kan niet”, zeg ik. “Proef dit stukje maar eens!”
Terwijl Rebbel een hap neemt, kijk ik gespannen toe en ja hoor ook haar gezicht 
vertrekt. “Jouw appel is inderdaad zuur”, zegt ze verbaasd. “Hoe kan dat?”, vraag 
ik. “Onze appels zagen er hetzelfde uit.” “Ik denk dat je gewoon pech had. Dat 
jouw appel erg zuur was kon je niet van tevoren weten.” “Hoezo niet?”, vraag ik. 
“Dat is gewoon zo, denk ik”, antwoordt Rebbel. “Maar dat kan je beter aan 
professor Plof vragen. Hij is heel slim.”
“Professor Plof, Professor Plof ”, roep ik als we zijn huis binnenlopen. “Mijn appel 
was zuur!” “Ja”, vult Rebbel aan. “Terwijl de mijne heel zoet was. Hoe kan je van 
tevoren weten of iets zoet of zuur is?” “Daar komen jullie met een lastige vraag 
aanzetten”, zegt Professor Plof. “Maar er is wel een manier om dat uit te zoeken. 
Heb je de appel nog?” “Nee”, reageer ik teleurgesteld. “Die heb ik al op.” “Dat 
geeft niet! Het kan ook met iets anders. Kijk eens in die la, Stuiter”, geeft Profes-
sor Plof instructies. “En Rebbel vraag jij eens aan Rozemarijn of ze de rodekool al 
gekookt heeft. Het sap daarvan heb ik nodig.”
Verbaasd trek ik de la open. “Daar liggen zure matten!” “Zeker, daarvan heb ik er 
één nodig”, zegt Professor Plof terwijl hij drie glazen met warm water vult. “Stop 
die maar in dit glas. En dan mag je met deze lepel een minuut lang goed roeren.”
Ondertussen is Rebbel teruggekomen met het rodekoolsap. “Doe daarvan drie 
eetlepels in de andere twee glazen”, legt Professor Plof uit. “Welke kleur heeft het 
water nu?” “Het lijkt wel blauw”, zegt Rebbel. “Een beetje wel he”, reageert Profes-
sor Plof. “Maar nu moet Stuiter een lepel van het water uit het glas met de zure 
mat in één van de glazen doen en goed kijken 
wat er gebeurt.” 
“Het wordt paars!”, roep 
ik. “Hoe kan dat nou?” 
“Dat komt omdat 
rodekoolsap een beetje 
kan toveren: het kan 
namelijk aanwijzen of 
iets zuur is. Als je het 
sap mengt met iets 
zuurs, verandert het 
sap van kleur.”

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

• Maak ondertussen de pesto. Rasp de kaas en pel de knoflook. 
Blender grof. Voeg de andere ingrediënten  
toe. Ook de steeltjes van de basilicum 
mogen erbij. Breng op smaak met zout, 
peper en het citroensap. Blender tot een 
smeuïge pesto ontstaat.
• Kook de pasta volgens de verpakking, 
giet af en meng met de pesto. Serveer 
met de venkel en tomaatjes. 

Dit recept komt uit ’t Waanzinnige 
Kinderkookboek. Er staan super 
lekkere gerechtjes in die jezelf – 
 misschien met een beetje hulp van je ouders – kunt maken. 
Wat dacht je van churrochips met kaneelsuiker en chocoladesaus, 
hamburgers met superknapperige frieten en restjesfrittata. Ook 
krijg je tips hoe je een servet vouwt, je het beste groente kunt 
snijden en hoe je de lekkerste sauzen en smeerseltjes maakt.  
’t Verrukkelijke Kinderkookboek  
Hugo Kennis & Mark Haayema - Rubinstein  €  22,99

Rozemarijn is dol op bakken en 
koken. Dit keer kookt ze Italiaans: 
pasta pesto. Het recept is echt een 
fluitje van een cent om te maken. 
En je likt je vingers erbij af, zo 
verrukkelijk is het! Probeer ’t  
maar ‘ns!  

Voor 4-6 personen heb je nodig:  
• Bakje kleine trostomaatjes (of cherrytomaten) • 1 venkel 
• 300 – 450 gram spaghetti 

Voor de pesto:
• Bosje verse basilicum • 3 takjes verse dragon • 1 teen knoflook
• 150 gram pijnboompitten • 6 cm Parmezaanse kaas
• Sap van een ½ citroen • Scheutje olijfolie • Zout en Peper

Zo maak je het:
• Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de venkel door de 
helft, verwijder het hart en snijd het in plakjes. Leg de venkel op 
een bakplaat samen met de tomaatjes en meng ze met wat 
olijfolie, zout en peper. Zet dit voor 25 minuten in de oven.

Pasta pesto
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 ROZEMARIJN 
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Superbeesjes De Allergrootste –  
Reina Ollivier – Clavis  – A 18,95

De zombie van opa Tom / De groenteboef 
Jeroen Schipper – Clavis  – A 12,95

De ontsnapping van Hugo de Groot   
Peter Smit - Rubinstein  A 14,99

GRIEZELIG LEUK!
Ben je net als Stuiter een beetje bang voor 
zombies? Opa Tom niet! Hij heeft een 

zombie als 
vogelverschrik-
ker. Dat vindt 
Stuiter supertof. 
De zombie 
verjaagt niet 
alleen vogels 
maar ook 
vervelende 
boeven! Handig! 
Binnenkort is 

zombie jarig. Maar kan een zombie wel 
jarig zijn? Stuiter weet het antwoord al, nu 
moet jij het nog ontdekken! 

VOOR PAARDENMEIDEN
Vind jij net als Rebbel paarden de aller-
mooiste dieren op deze planeet, dan mag 
dit fantas-
tisch mooie 
grote 
prenten-
boek niet in 
je kast 
ontbreken! 
Het boek 
vertelt je 
alles wat je 
moet weten 
over de 
bijzonderste en populairste paardenras-
sen. Boordevol interessante weetjes over 
elk paard en voorzien van prachtige, 
levensechte, supergrote illustraties..

IN EEN BOEKENKIST 
Dit jaar is het precies 400 jaar geleden dat 
Hugo de Groot uit Slot Loevestein ont-

snapte. 
Weet je 
hoe? 
Doordat hij 
zich 
verstopte in 
een 
boekenkist. 
Fleur Kleur 
is dol op dit 
spannende 
verhaal. In 

dit jubileumboekje lees je precies hoe de 
ontsnapping is gegaan.

GROOT, GROTER, GROOTST 
Laatst ging Sterre kamperen in een ver 
zonnig land. Daar stond ze oog in oog met 
… een Afrikaanse 
olifant. Ze was maar 
wat blij dat ze het 
supergrote prenten-
boek over de 
allergrootste 
superbeesjes had 
gelezen. Nu wist ze 
precies wat het 
betekent als een 
olifant zijn kop optilt en zijn oren wijd open 
spreidt. Wil jij dat ook weten? En meer toffe 
feitjes leren? Lees dan dit coole boek!

Het allermooiste boek over paarden – Gottmer  
Gottmer – A  18,99

WINNEN? Stuur je leukste Scoutingavontuur naar beverpost@scouting.nl en wie weet win jij een van deze mooie prijzen.

VOOR JOU 
    ONTDEKT
VOOR JOU 
    ONTDEKT Kijk niet zo zuur als je je verveelt, want Keet Kleur heeft een idee. Samenwerken 

en samen spelen met dit zelfgemaakte kwartetspel. Iedereen mag meedenken 
over het onderwerp. Daarna zoeken we daar plaatjes bij en beplakken  

we de kaarten.

Wat heb je nodig?
• Dik papier of karton in één kleur 
OF: een oud kaartspel om te beplakken
• Stapel oude tijdschriften met plaatjes
• Stiften • Liniaal • Schaar • Lijm(stift)

Zo maak je het
Stap 1.  
Verzin eerst een onderwerp, bijvoorbeeld 
auto’s of stripfiguren. Fleur en Keet hebben 
als idee: SMAAK. Verdeel het onderwerp in 
groepjes. Bij een smaakkwartet: ZOET, 
ZUUR en ZOUT. 

Stap 2.
Knip voor elk groepje 4 dezelfde speel-
kaarten uit en bedenk wat hier bij hoort. 
De serie ZUUR kan bestaan uit de kaarten 
‘citroen’, ‘augurk’’, ‘zuurkool’ en ‘zuurtje’. 

Stap 3. 
Schrijf op elke kaart de 4 woorden uit de 
serie en plak er een plaatje op dat bij één 
van de woorden past. Op de kaart ‘zuurtje’ 
kan je bijvoorbeeld een plaatje van snoep 
plakken.

Stap 4.
Maak 8 groepjes van 4 kaarten. Het 
smaakkwartet kun je bijvoorbeeld nog 
aanvullen met de serie PROEVEN, die 
bestaat uit de kaarten ‘mond’, ‘neus’, 
‘handen’ en ‘tanden’. Laat je fantasie rollen!

Als jullie spel af is, is het natuurlijk tijd  
om de kaarten uit te delen en te gaan 
kwartetten. 

1,2,3,4: kwartet!
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Ravenburcht – Ina de Man
Uitgeverij Hamley Books  – A 17,95

Het Schimmenrijk – John August  
Luitingh Sijthoff  – A 18,99

WIN! We mogen 3 exemplaren van dit boek weggeven!

Doolhof – Ravensburger  – A 24,99
WIN! We mogen 3 exemplaren van dit spel weggeven!

Het Vloggershandboek – Shane Birley
 Audrey Malo – Gottmer  – A 12,99

WIN! We mogen 3 exemplaren van dit boek weggeven!

Lekker vloggen
Met het Vloggershand-
boek leer je de fijne 
kneepjes van het vloggen 
en word jij net zo goed
- eh … beter natuurlijk! 
- als Djamila, Bibi, Ronald 
of Enzo! Deze superhan-
dige gids leert je alle ins 
en outs: hoe je inspiratie 
kunt opdoen, hoe je een 
script schrijft en 
natuurlijk hoe je een vlog kunt filmen en uploaden. 
Zo word jij een ware pro!

Dolen in het doolhof 
Doolhof is een geweldig bordspel vol verrassin-
gen. Lukt het jou als snelste de geheimzinnige 
voorwerpen en schatten te vinden?  
Maar pas op: het doolhof verandert voortdurend, 
doordat elke speler voor elke beurt een stukje 
doolhof mag verschuiven. Dit heeft soms grote 
gevolgen voor 
de route die je 
wilt kiezen. 
Het spel is dan 
ook echt een 
breinbreker als 
je het perfect 
wilt spelen. En 
daardoor nooit 
hetzelfde! 

Ontdekking bij de ruïne 
Kaat logeert op de paardenboerderij van haar oom 
en tante in de 
zomervakantie. 
Daar ontdekt ze 
een spookachtige 
burcht. Als ze met 
haar nichtje Eva 
een geheim 
document over de 
ruïne vindt, gaan 
de meiden op 
onderzoek uit.  
Lukt het de twee 
het geheim van de 
burcht te  
ontrafelen?

De finale
Het Schimmenrijk is het derde en laatste deel van 
de superspannende Arlo Finch-serie.
In dit boek onderneemt Arlo een gevaarlijke reis 
naar China om zijn verdwenen vader te vinden. 
Tof boek voor liefhebbers van Harry Potter en  
De Grijze Jager.  

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

Nee, zure regen willen we niet. Maar met misschien weer een droge zomer  
in aantocht, is een zelfgemaakte regenstok wel een uitkomst. Zo kun je tijdens 
een opkomst zelf zorgen voor een verfrissend regenbuitje. Wel eerst even 
oefenen, hè?

Eerst even iets over de oorsprong van de regen-
stok. Want hoewel we ‘m in Nederland lang niet 
nodig hebben gehad (regen genoeg), is dat in 
andere landen wel anders. De ‘palo de iluvia’ 
(Spaans voor regenstok) is van oorsprong een 
ceremonieel muziekinstrument uit Latijns-Ame-
rikaanse landen. Hij werd gemaakt van de 
uitgebloeide delen van een cactus – en later ook 
wel van bamboe of van hout. Wanneer de delen 
nog groen waren, werden de naalden naar 
binnen gedrukt. Hierdoor ontstond binnen de 
cactus een net van naalden. Hierna werd de 
cactus gedroogd en gevuld met kleine zaden of 
kiezelsteentjes en dan weer gesloten. Door 
beweging van de pijp werd het geluid van 
vallende regen nagebootst. De Azteken-indianen 
zouden de regenstokken tot de zestiende eeuw 
wel driemaal per dag gebruiken om regen op te 
wekken voor het land. Maar ja, omdat wij niet op 
elke straathoek een grote cactus hebben staan, 
maken wíj de regenmaker zelf. 

Nodig
1 kartonnen koker (ca. 75 cm lang, 8 cm Ø)  
• 2 bierviltjes • ducttape • 50 spijkers (8 cm lang, 
korter mag ook) • macaroni • hamer • schaar 
• potlood • versiering (stickers, verf, lintjes etc.)
Maak de bierviltjes op maat als boven- en 
onderkant van de koker. Trek met potlood de 
omtrek over op de viltjes en knip het rondje uit 
aan de binnenkant van het potloodlijntje (zodat 
je die niet meer ziet). Houd apart.
Volg nu met je potlood het lijntje dat over de 
kartonnen koker heen loopt. Zo krijg je een 

Regen, kom  
maar doorrrrr! 

mooie, spiraalvormige lijn 
van onder tot boven. Zet nu 
steeds om de (ongeveer) 2 
cm een spijker op het lijntje 
en timmer ze er mooi 
rechtop in. Je hebt nu een 
‘web’ van spijkers aan de 
binnenkant van de koker. 
Plak één viltje aan een kant 
van de koker met het 
ducttape stevig vast. Doe 
nu twee handjes macaroni 
in de koker en plak de 
bovenkant op dezelfde 
manier dicht met het 
tweede viltje. Nu hoef je ‘m 
alleen nog te versieren. 

Hoe ‘bespeel’ je de regenstok?
Regenbuitje of donderwolk: het wil nog wel eens een 
verschil maken.  Zorg dat de vulling aan een kant van 
de regenmaker zit. Houd ‘m nu voorzichtig een 
beetje schuin (ongeveer 
45 graden). Probeer, 
terwijl de vulling naar 
beneden dwarrelt over de 
spijkers, de koker zelf 
rond te draaien. Je kunt 
zelf kiezen voor een fris 
regenbuitje of een flinke 
plensbui, door de 
regenmaker sneller of 
langzamer te bewegen en 
te draaien. Probeer maar 
eens.  Enne… wel je 
regenjack aandoen als je 
buiten staat! 
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Tijdens een warme dag kan een glas ijskoude 
frisdrank niet ontbreken. Weet jij hoe het kan dat er 
in frisdrank bruisende bubbeltjes zitten? En waarom 
ga je boeren laten als je priklimonade te snel naar 
binnen klokt? 
 
Bubbels in je glas
Frisdrank noemen we ook wel koolzuurhoudende 
dranken. In die naam schuilt al een beetje het 
antwoord hoe het komt dat limonade, zoals cola en 
sinas, schuimt en van die vrolijke belletjes geeft als je 

het in een glas schenkt. Dit komt door 
koolzuur. Koolzuur is een andere naam voor 
koolstofdioxide. Het is een gas dat in de 
lucht zit. Je ademt het in en ook weer uit. 
Het ontstaat ook als je iets verbrandt; het 

zit bijvoorbeeld ook in uitlaatgassen en 
het is een broeikasgas. Groene plan-
ten gebruiken het om er onder 
andere zuurstof van te maken 
(maar dat is weer een heel ander 
verhaal…).

Koolzuurgas
In een fabriek worden water, 
limonadesiroop en het gasvormige 
koolzuur met elkaar vermengd. Zo 
krijg je frisdrank. In een goed 
afgesloten fles blijft het koolzuur 

netjes in de vloeistof, omdat het gas goed onder druk 
staat. Maar als je de dop eraf draait, hoor je pfffff: het 
koolzuurgas ontsnapt uit de fles. Bij het inschenken zie 
je (gas)belletjes opstijgen.

Schudden en spuiten
Je hebt vast wel eens meegemaakt dat een fles 
frisdrank te veel is geschud. Weet je nog wat er 
gebeurde toen je de fles opende? Waarschijnlijk spoot 
de frisdrank eruit! Dat komt doordat het koolzuurgas 
met een enorme kracht eruit komt. Niet voor niets 
noemen ze bruisend bronwater in Vlaanderen vaak 
spuitwater. 

Zonder prik
Het omgekeerde heb je waarschijnlijk ook wel eens 
meegemaakt. Drink je je glas frisdrank niet in een teug 
leeg en laat je het een tijdje staan, dan verdwijnt het 
gas langzaam uit je limonade. En daarmee ook de prik 
en de bubbels. De meeste kinderen vinden frisdrank 
zonder prik een stuk minder lekker. Koolzuur zorgt er 
namelijk ook voor dat frisdrank extra fris maakt. Dat 
komt door het zure van het gas en door de tinteling 
van de belletjes op je tong. Ook bij een fles die vaak 
open en dicht is geweest, verdwijnt na verloop van tijd 
de prik uit de limonade. Overkomt jou dat, gooi de 
limonade dan niet weg, maar schenk het in ijsvorm-
pjes. Dan heb je de volgende dag heerlijke cola- of 
sinasijsjes!

HOE 
WORDT HET 

GEMAAKT

Frisdrank
Boeren
Drink je je glas frisdrank met een paar flinke slokken 
leeg, dan is de kans groot dat je daarna een hele harde 
boer moet laten. Oeps! Dat komt doordat koolzuur een 
gas is. Als je frisdrank inschenkt, stijgen de belletjes op 
uit de limonade. Precies datzelfde willen de belletjes 
ook doen als de frisdrank in jouw maag zit. De belletjes 
willen via je slokdarm weer je mond uit. Het geluid dat 
je hoort als koolzuur je mond verlaat, is … een boer! 

Aan de slag!
Weet je dat je verbazingwekkend simpel zelf priklimo-
nade kunt maken? Probeer het maar ‘ns! Het enige dat 
je nodig hebt, is: citroensap van 1 citroen, 1 theelepel 
baking soda, 10 theelepels poedersuiker en 500 ml 
water. Giet 500 ml water in een maatbeker, doe er 10 
theelepels poedersuiker bij. Voeg vervolgens 1 theelepel 
baking soda (zuiveringszout) toe. Roer het mengseltje 
goed door elkaar. Blijf roeren tot alles in elkaar is 
opgelost. Pers de citroen uit en schenk dit bij het 
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mengseltje. Klaar is jouw citroenpriklimonade! 
Proost! 
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DIT KAN IK BETER 
DAN M’N OUDERS! 

Kamperen

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

Als welp heb je natuurlijk al veel geleerd 
om back to basic te gaan, om je te redden 
met weinig spullen. Kamperen is voor jou 
een makkie, terwijl je ouders puffend het 
primitieve leven doorstaan. Maar mis-
schien hebben jullie allebei nog wat aan 
deze tips?

Overleven in de natuur, dat kun je als scout 
natuurlijk als de beste. Maar overleven samen 
met je ouders, is een ander verhaal. Hoe 
verdeel je op vakantie de taken? Met welke 
campingspellen kan je je vermaken? Wat kook 
je als het jouw beurt is? Hoe maak je indruk 
met al je buitenleef tips & tricks?

Neem slimme hulpjes mee
Zaklamp Nummer één voor ontdekkingstoch-
ten ‘s nachts. Vergeet de reservebatterijen 
niet.
Touw en wasknijpers Om een waslijn te 
maken, maar ook om een zak brood mee 
dicht te houden tegen mieren. Zit je te dicht 
bij de buren? Hang een doek aan de waslijn als 
afscheidingswand.
Warmhouders Isolatiemateriaal voor onder 
het luchtbed en extra dekens en vesten zijn 
fijn voor de koude nachten in de natuur.
De plasemmer Jaja, erg handig: met een 
emmer met deksel in tent of caravan hoef je  
’s nachts niet naar het wc-gebouw te lopen. 

Doe spelletjes
In de natuur wordt niet alleen het spel van 
Scouting gespeeld, maar ook allerlei cam-
pingspellen. Stop dus een bal, badminton en 
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jeu de boules bij de bagage. Flesjesvoetbal ken 
je vast: iedereen vult een fles en zet die voor 
zich in de kring. Met de bal probeer je elkaars 
fles omver te krijgen. Als-ie omvalt, moet je 
eerst de bal halen voordat je hem overeind 
mag zetten. Wie het meeste water overhoudt, 
wint. Zoek op internet ook eens naar de 
spelregels van Kubb, een Zweeds buitenspel 
uit de tijd van de Vikingen! Met houten 
stokken gooi je houten blokken omver.
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Voed je ouders op
Je outdoor skills van Scouting komen goed 
van pas. Laat iedereen maar eens zien hoe je 
een vuurtje stookt – check wel even of dat 
mag in het bos. Demonstreer de beste 
knopen om de scheerlijnen van de tent strak 
te trekken. Wijs eetbare planten aan, en dier- 
sporen.

Wees creatief
Maak met je ouders een gezinskunstwerk. 
Neem teken- en verfspullen mee. Iedereen 
schildert een onderdeel van het uitzicht op 
zijn eigen manier. Plak na afloop alle vellen 
aan elkaar, misschien zelfs andersom, en 
moderne kunst is geboren! 
Verzamel takken, stenen en schelpen en 
creëer een familiewapen of familie-embleem 
als een soort mozaïek op de grond voor je 
tent of caravan. Dit is jullie terrein! 

Kook eenvoudig
Je ouders zijn vast niet gewend om op één of 
twee kookpitjes te koken. Bedenk slimme 
combinaties van warm en koud eten dat 
samen een maaltijd vormt. Met ingrediënten 
die in alle winkels makkelijk te krijgen zijn. 
Wat dacht je van een pan vol pasta koken en 
daar een potje basilicumsaus doorheen 
kieperen? Zak strooikaas ernaast op tafel, en 
klaar is kees!  
Of koop alle rauwkost die je maar ziet liggen 
plus een pot maïs. Snij alles heel klein. Meng 
dan de paprika, komkommer, wortel, kool en 
maïs tot een reuzensalade. Mayonaise erdoor, 
een paar gekookte eieren erbij, en je hebt een 
heerlijke maaltijd. 
Wordt er een kampvuur georganiseerd? Rijg 
brooddeeg of marshmallows aan een lange 
stok om te roosteren. Houten stokken eerst 
laten weken in water, of gebruik metalen 
barbecuepinnen.

Camping  
kip-courgette schotel
Dit heb je nodig [voor 4 personen]:
500 gram kipfilet
3 courgettes
2 bekertjes crème fraîche (=200 ml room)
2 zakjes parmezaanse kaas
Zout en peper + andere kruiden
Boter of olie om in te bakken

Zo maak je het:
Snij de kipfilet en de courgettes in 
blokjes. Bak eerst de blokjes kip op vrij 
hoog vuur in een grote koekenpan. 
Bestrooi met peper en zout. Heb je 
verse kruiden gevonden of kocht je op 
een markt een zakje Franse tijm of  
Griekse oregano? Meng een lepel erdoor. 
Voeg na 5 minuten de courgette toe. 
Roer af en toe tot de blokjes zachter 
worden en zet na zo’n 5 minuten het 
vuur laag. 
Doe de crème fraîche en de kaas erbij en 
laat kort pruttelen. Schep op diepe 
borden en serveer met (stok)brood, rijst 
of pasta.
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SLAPEN

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop 11 échte winkels Producten speciaal getest door en voor scouts

SLAAPMAT TREK LITE
Verkrijgbaar in 3cm of 5cm dikte
Self-infl ating slaapmat waarbij de 
onderkant voorzien is van antislip 
noppen. Comfortabel om op te slapen, 
compacte pakmaat en lichtgewicht.

Vanaf € 54,95
Ledenprijs vanaf € 49,95

RUGZAK 
EXPEDITION V
Backpack met o.a. groot hoofdvak, 
twee zijvakken, bovenvak, regenhoes 
en geschikt voor H2O drinksysteem. 
Totale inhoud 65 liter.

€ 89,95
Ledenprijs € 84,95

Self-infl ating slaapmat waarbij de 
onderkant voorzien is van antislip 
noppen. Comfortabel om op te slapen, 
compacte pakmaat en lichtgewicht.

Vanaf

Ledenprijs vanaf € 

SLAAPZAK RANGER
Verkrijgbaar in blauw of zwart
Het hele jaar door warm genoeg, 
geschikt voor gebruik bij alle 
speltakken en gaat gegarandeerd 
jaren mee. 

€ 59,95
Ledenprijs € 54,95

Ledenprijs vanaf € 49,95

SLAAPZAK RANGER
Verkrijgbaar in blauw of zwart
Het hele jaar door warm genoeg, 

RUGZAK 

SET MET SLAAPZAK EN SLAAMPAT
Set met slaapzak (blauw of zwart) en slaapmat van 3 cm
Van € 104,90 

Voor € 94,95

Set met slaapzak (blauw of zwart) 
en slaapmat van 5 cm
Van € 109,90 

Voor € 99,95

SET MET RUGZAK, SLAAPZAK EN SLAAMPAT
Set met rugzak, slaapzak (blauw of zwart) en slaapmat van 3 cm
Van € 189,85 

Voor € 174,95

Set met rugzak, slaapzak (blauw of zwart) en slaapmat van 5 cm
Van € 194,85 

Voor € 179,95

SET
AANBIEDING

YOUR 
STORY 
STARTS
HERE

STEVIGE 
DUURZAME 
VETERHAKEN

SUPPORT SYSTEM
VOOR STABILITEIT 

EN  GOEDE
AFWIKKELING

GRITEX
MEMBRAAN 

ADEMEND EN 
WATERAFSTOTEND

1
2

3 SUÈDE LEDER 
EN STEVIG TEXTIEL4

THE GRISPORT SCOUT FEATURES
De SCout mid is een stevige allround wandleschoen. Ze 

zorgen voor een goede afwikkeling van (groeiende) voeten. 

De SCout Mid is uitgevoerd met een Hiking Plus zool. Het 

waterafstotende en ademende Gritex membraan is tussen de 

verschillende lagen van de schoen verwerkt.

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

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop 11 échte winkels Producten speciaal getest door en voor scoutsJe steunt Scouting in Nederland met je aankoop

SCOUTPROOF 
KOMPAS
Plaatkompas met 2 schaal-
verdelingen, loep en lineaal. 

€ 7,95

TOILETTAS
Verkrijgbaar in roze, 
donkerblauw en zwart
Handige toilettas voor op kamp of 
op de camping. Door de handige 
ophanghaak kan je de toilettas altijd 
ergens kwijt.

€ 13,95

DUFFLEBAG
50 liter
Zeer degelijke weekendtas.
Groot genoeg voor al je bagage 
bij een overnachting of 
weekendkamp.

€ 29,95

KAARTHOEKMETER
Bankpasformaat
De vernieuwde ScoutProof 
kaarthoekmeter neem je door het 
bankpasformaat met gemak overal 
mee naar toe.

€ 1,50

HOOFDLAMP
SCOUTPROOF
Witte en rode LED’s, 4 standen
Getest voor en door scouts. 
Maximaal 25 lumen en 30 meter 
bereik. Inclusief 3x AAA-batterij.

€ 12,95

LEDLAMP 
SCOUTPROOF
€ 14,95

SET TOILETTAS + 
LEDLAMP
Van € 28,90 

Voor € 23,95

SET DUFFLE + 
TOILETTAS + 
LEDLAMP
Van € 58,95 

Voor € 49,95

NIEUW
SET

AANBIEDING

Dit was een hype
Vraag je opa en oma maar eens. In de jaren 
tachtig van de vorige eeuw was zure regen een 
van de belangrijkste milieuproblemen. Mensen 
praatten er dagelijks over. Het zuurgehalte van de 
regen was zo fout, dat de gezondheid van bossen 
eronder leed. De Duitse bodemonderzoeker 
Bernhard Ulrich wakkerde de paniek in 1983 aan 
toen hij zei dat de bossen van West-Duitsland op 
het punt stonden om af te sterven. Zo ver kwam 
het gelukkig niet. We zijn toen gestopt met foute 
spuitbussen en auto’s produceren nu minder 
uitlaatgassen. Maar zure regen is weer actueel: 
denk aan het stikstofbeleid, en de boeren op 
tractors die daartegen protesteren.

Zo ontstaat het
Zure regen komt doordat er vieze stoffen in de 
lucht blijven hangen. Die komen met de regen-
druppels mee naar beneden. Vooral ammoniak 
en stikstof- en zwavelhoudende stoffen, afkom-
stig van het verkeer en de intensieve veeteelt, 
kunnen regenwolken verzuren. 

Kun je het proeven?
Regen is van nature al een beetje zuur. De 
zuurgraad meet je in (verlaagde) pH-waarde. De 
pH-waarde van leidingwater is 7, van regen 6, en 
van zure regen 4. Door je tong uit te steken als 
het regent, zou je het als gevoelige scout 
misschien kunnen proeven maar met een flinke 
slok helemaal. Alsof je 10 procent van natuurlijk 
regenwater vervangt door azijn (met pH = 3). Met 
een speciaal stukje papier kun je de zuurgraad 
van vloeistof meten. Setjes met deze lakmoe-
sproefjes koop je voor een paar euro via bol.com.

Een regendansje waard?
Kale bomen en de sterfte van dieren en vissen, 
leuk zijn de gevolgen van zure regen niet. Om 
vissen te helpen, strooit Staatsbosbeheer kalk in 
verzuurde meren, want kalk neutraliseert zuur. 
Gebouwen en kunstwerken van kalksteen kunnen 
flink aangetast zijn. Zoals bijvoorbeeld de 
beroemde Sint-Baafskathedraal in Gent die hier 
heel gevoelig voor is. Oude bossen zijn blijvend 
veranderd. Zo vind je tegenwoordig brandnetels 
en bramen, waar eerder bosanemonen en 
korstmossen groeiden.  
Door de wetgeving daalde in 30 jaar de uitstoot 
van verzurende stoffen wel met 50 procent (in 
West-Europa). En dat terwijl het autoverkeer en 
de industrie juist zijn gegroeid. Hoewel we 
waarschijnlijk nooit van zure regen afkomen, blijft 
regen toch een dansje waard: de natuur bloeit er 
ook van op.

Huh, een natuurverschijnsel veroorzaakt door mensen? Ja, zure 
regen. Dat is vervuilde regen die bomen aantast en ook gebou-
wen. Dit natuurverschijnsel levert dus geen mooie plaatjes op 
zoals blauwe lava of een lichtgevende zee. Maar we kunnen er 

wel wat van leren.

ZURE REGEN
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Vertrekt jouw gezicht bij het woordje ‘zuur’ 
alleen al? Maak snel deze quiz over zure zaken. 

Alle vijf goed? Dan kun je vast weer lachen. 

  
A. om scheurbuik te voorkomen
B. als tegenhanger om brandend  
 maagzuur te bestrijden 
C. tegen een slechte adem door  
 rottende tanden

1.

A. een Granny Smith-appel 
B. een aardbei 
C. een mandarijn

2.

Antwoorden
1A, 2C, 3C, 4C, 5 A én B (in cola zit behalve 
veel suiker ook fosforzuur en citroenzuur)

Zure zaken

Zuurkool werd vroeger gegeten om 
een medische reden, namelijk

Welk soort fruit  
smaakt zoetzuur:

A. achter op je tong 
B. voor op je tong
C. links en rechtsvoor
D. links en rechtsachter 

3. Waar op je tong proef je iets zuurs? 

4.

A. Er komen strepen op
B. Niets
C. Ze lossen langzaam op

Wat doet zure regen met gebouwen en 
beelden waar het op neerkomt?

5.

A. ...na een badje van schoonmaakazijn 
B. …na een badje van cola 
C. …als je ‘m oprolt in een zure mat 

Zuur verwijdert kalk en roest. Een 
roestige spijker gaat weer glimmen…

Dat er heel veel verschillende  knopen zijn 
weet je natuurlijk wel. Maar is het je wel 
eens opgevallen dat knopen niet eens zoveel 
van elkaar verschillen? Zo is de knoop in de 
paalsteek hetzelfde als die in de schootsteek. 

Op de foto zie je vier knopen die heel veel 
met elkaar gemeen hebben. Links een 
gewone knoop, die je maakt met een halve 
slag en dan door het lusje steken. Daarnaast 
het achtje, dat je maakt met een hele slag en 
dan doorsteken. De derde is de werplijn-

Meer informatie over dit onderwerp:

knoop. Voor deze knoop draai je niet één 
slag rond, maar vijf keer of meer en dan 
steek je door. Eigenlijk is dit een soort 
‘doorgedraaide gewone knoop’. 

Rechts op de foto zie je een hanger die op 
dezelfde manier wordt gemaakt als de werp-
lijnknoop, maar dan met een dubbel geno-
men koord. Met de uitleg op www.knoopen-
zo.nl zul je zien dat het niet zo ingewikkeld 
is. Natuurlijk vind je daar ook de beschrijving 
van de werplijnknoop.
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Variaties op een gewone knoop



 

Je hebt er vast wel eens eentje helpen bakken. 
Maar maakte je toen ook zelf de deegbodem? 
Deed je er zure ingrediënten op? Ken je het 
verhaal erachter? No? Mama mia! Het wordt 
tijd om je te verdiepen in de trots van Italië. 
Verken dit volkse voedsel en maak je eigen 
pizza ‘esplorazione’.

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, 
zo luidt het spreekwoord. Het 

betekent dat je projecten vaak op 
meerdere manieren kunt aanpak-
ken voor een goed resultaat. Dat 
geldt ook voor pizza maken. De 

meest simpele manier is een plat 
rond brood beleggen met kaas en dat 

een paar minuten grillen. De meest ingewikkel-
de manier is zelf het deeg voor de pizzabo-
dem bereiden en dat beleggen met allerlei 
gekkigheden, zoals zure ingrediënten. 

Pizza ‘facile’ (simpel)
Koop een plat rond Turks brood, dat je 
eventueel nog in de lengte doormidden snijdt 
in twee dunnere cirkels. Spreid een paar 
plakken tomaat uit, of smeer er een lepel 
tomatenblokjes, tomatenpuree, ‘passata’ of 
pizzasaus uit een potje op. Zonder tomaten 
kan ook. Doe er een paar plakken kaas 
overheen en leg het brood een minuut onder 
de grillstand in de oven, totdat de kaas 

gesmolten is. Mmm!

Pizza ‘difficile’ (ingewikkeld)
Een kant-en-klare pizzabodem in 
je karretje gooien bij de super-
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hoe maak je zelf...

markt? De Italianen zullen het je kwalijk 
nemen. Als er één volk is dat de hele dag bezig 
is met vers en zelfgemaakt eten, zijn het de 
Italianen wel. We gaan zelf pizzadeeg maken. 
Leuk om te doen en ook nog gezond.

Pizzadeeg maken
Nodig voor 2 pizzabodems:
•  1 zakje gedroogde gist (15g) 
•  1/2 theelepel zout 
• 1/2 theelepel suiker
• 2,5 deciliter lauw water
• 500 gram tarwebloem

Verder heb je nodig:
2 pizzaplaten of bakplaten,  
bakpapier en een deegroller

Zo maak je het:
Doe alles in een kom en meng goed door 
elkaar. Laat het deeg op een warme plek 15 
minuten gisten. Leg over een bakplaat een vel 
bakpapier en rol de helft van het deeg erop 
uit. Op een andere plaat komt het tweede 
deel (dat is de pizza voor je ouders…). Prik met 
een vork een paar gaatjes in het deeg. Je 
bodem is klaar om te beleggen en af te 
bakken, 15 minuten in de voorverwarmde oven 
op 200 °C.

Zure pizzatopping 1
• 1 potje zure room / crème fraîche (200 ml)
• 1 pakje spekblokjes (200 gr)
• 1 ui 

Bak de spekblokjes een paar  

Een eigen pizza
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BODEM IN  PLAATS VAN BORDWist je dat de oorsprong van pizza 
ligt in het gebruik van gebakken ronde 
broden als bord? Het verhaal gaat dat 
de Trojaanse held Aeneas bij Rome 

een stad moest stichten op de plek 
waar ‘hij van honger zelfs de leeggege-

ten borden op ging eten’. Nu eten  we de bodem zelfs graag bij de toppings op! 

minuten totdat ze lichtroze zijn (nog niet gaar 
of knapperig). Snij de uien in halve ringen. 
Bestrijk de deegbodem met de zure room en 
leg de uiringen en de voorgebakken spekjes 
erop. Bak 15 minuten op 200 °C.

Zure pizzatopping 2
•  3 eetlepels tomatensaus 
•  125 gram mozzarella
•  1 blikje tonijn (150 gram)
•  1 eetlepel kappertjes
•  1/2 rode ui

Smeer de bodem en rand in met de tomaten-
saus. Spreid plakken of stukken mozzarella uit 
over de pizza en verdeel hier de halve uienrin-
gen, tonijn en kappertjes overheen. Je kunt 
allerlei kruiden gebruiken om je pizza nog 
meer smaak te geven, zoals tijm, oregano, zout 
en peper. 

Oh, heilige combinatie!
Topping betekent hetzelfde als beleg, het zijn 
de ingrediënten die je op je deegbodem legt. 

Onze eerste zure pizza lijkt op de typische 
Elzasser flammkuchen, de Duitse pizza. De 
tweede pizzabodem heeft het klassieke beleg 
tomaat en kaas en daarop ga je los met tonijn 
en kappertjes. Kappertjes zijn bloemknopjes 
ingelegd in azijn die een lekkere zure bite 
geven aan je eten. Overigens is voor de 
Italianen de combinatie deeg, tomatensaus en 
kaas heilig, dus laat ze dit Scouting Magazine 
maar niet lezen!
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Lelievletten worden wel eens neergezet als 
badkuipen op het water. Scouts als een 
gevaar voor de vaarweg. Die boot zinkt 
toch niet, die lak kan toch wel opnieuw.  
50 jaar geleden bedacht een groep scouts: 
hier kunnen wij wat aan doen!

Zeilschool Scouting Nederland (ZSN) is een 
kleinschalige zeilschool als onderdeel van 
Landelijk team Scouting Academy van 
Scouting Nederland. Je leert hier zeilen 
vanaf de start of je leert juist beter zeilen. Er 
is voor elk niveau een plek en aan het eind 
van de week krijg je een landelijk erkend 
CWO-diploma. ZSN bij Harderwijk is een 
plek voor zowel Scouting- als niet Scou-
tingleden. Land-, lucht-, ruiterscouts... 
iedereen is welkom! 

De week bestaat niet alleen maar uit zeilen. 
Het hoofddoel is natuurlijk om naar huis te 

gaan met je CWO-zeildiploma, maar plezier 
is gegarandeerd. De week start met proef-
zeilen om je niveau te bepalen. Je stapt in 
een bootje met drie anderen en een instruc-
teur. De week is nu officieel begonnen! Je 
dagen starten met typische muziek als 
wekker. Vervolgens het ontbijt en het eerste 
zeilblok. Om 10.30 uur kom je terug voor 
een pauze en daarna ga je weer het water op 
tot de lunch. Na de lunch ga je weer het 
water op tot het einde van de middag.

Tussen de blokken door is er genoeg eigen 
tijd en altijd wel iets te doen. Na het avond-
eten leer je in de theorielessen op je eigen 
niveau wat je moet weten over de boten en 
het water. En daarna kan je je longen uit het 
lijf zingen, wordt er een spelletje gedaan of 
kun je gewoon wat chillen met je nieuwe 
vrienden.

Al 50 jaar veiliger op het water met 
Zeilschool Scouting Nederland!

Varen, je CWO-diploma halen en plezier 
maken!
De week bij de zeilschool is gegarandeerd 
plezier. Aan boord leer je op verschillende 
manieren beter te zeilen. Het ‘krijtbordje’ zal 
langskomen, of opeens vaar je in een boot 
zonder roer?! Al 50 jaar lang zullen cursisten 
je vertellen: het lijkt misschien veel, iedere 
dag het water op, maar voor je het weet is 
de week voorbij!

Fout maar goud
Dit jaar viert ZSN het 50-jarig jubileum. Ons 
jubileumthema ‘fout maar goud’ ga je 
meemaken deze zomer met leuke week- 
thema's. Een 'fout' feestje en gekke muziek 
mag natuurlijk niet ontbreken! We gaan 
ervan uit dat we ondanks corona weer een 
prachtige zomer met zes lesweken kunnen 
neerzetten. Zo niet, dan krijg je het inschrijf-
geld terug. Mis het niet en schrijf je snel in: 
zeilschool.scouting.nl.
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DATA
Week 1: 17 - 23 juli (16+) 
Week 2: 24 - 30 juli
Week 3: 31 juli - 6 augustus
Week 4: 7 - 13 augustus
Week 5: 14 - 20 augustus
Week 6: 21 - 27 augustus (16+) 
Inschrijven en meer info:  
zeilschool.scouting.nl
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Love or Friendship?
Weleens verliefd geweest op ‘een 
vriend(in)’, maar bang dat je 

daarmee de vriendschap verpest? De app Love 
or friendship meent dat het – aan de hand van 
vragen - kan berekenen wie de ideale kandidaat 
is om verliefd op te worden én wie een match is 
voor vriendschap. De matchmakingapp is geba-
seerd op twintig jaar psychologisch onderzoek 
en de app is anoniem, ook wel fijn om te weten.
Love or Friendship? | Gratis | Android en iPhone 

Veldgids 
Is dit een krul- of een speerdistel, 
een kraai of een roek? Oké hij is 

niet gratis, maar voor de echte natuurgek is dit 
een app naar je hart. Met de digitale veldgids 
heb je meest voorkomende vogels, geluiden, 
veldbloemen, paddenstoelen en zoogdieren bij 
de hand. Met meer dan 600 soorten, plús nu 
ook alle vlinders van Nederland. En een 
locatiekaart, waarop je mooie spots met andere 
liefhebbers kunt delen. 
Veldgids | € 3,29 | Android en iPhone

psyblog.nl 
Waarom begrijpen politieke tegenstanders 
elkaar zo slecht? Het onacceptabele accepte-
ren: kan dat? Kunnen moordenaars sympa-
thiek zijn? Maar ook: waarom afstand houden 
zo moeilijk is. En: hoe onze zintuigen ons 
misleiden bij het doen van aankopen.  
Als jij dit interessante vraagstukken vindt, 
móet je eens een kijkje nemen op psyblog,  
hét Nederlandse weblog over psychologie.  
Met 101 leesbare stukken van psychologen 
over uiteenlopende onderwerpen. 

snacknieuws.nl 
Loop jij (normaal) regelmatig een snackbar 
binnen? Staat de airfryer thuis voor het grijpen? 
En kun je precies uitleggen waarom het ene 
pizzamerk lekkerder is dan het andere? Dan ben 
je officieel geslaagd voor de snacktest en zul je 
veel lol beleven aan deze ‘vetste website van 
Nederland’. Met onder meer de nieuwste trends 
in snackland (ja die zijn er), een snack-quiz en 
serieuze testresultaten. Het laatste nieuws en alle 
zin en onzin over snacks lees je hier op een 
grappige, luchtige manier.

Try not to laugh 
Soms is een app gewoon goed voor 
een uitdagend lolletje tussendoor. 

Dit is er zo een. Zet je camera aan en probeer zo 
lang mogelijk niet te lachen. De app volgt je 
gezicht en kan zien of je lacht of niet. De app 
probeert je af te leiden met grappen, video’s, 
GIFs en AR-maskers. Leuk voor in een pauze en 
ook helemaal niet erg als het níet lukt. Lachen 
vermindert stress en maakt je gelukkiger. Dus je 
wint eigenlijk altíjd. ?
Try not to laugh | Gratis | Android en iPhone

DE LEUKSTE 
BLOGS/VLOGS

DE 
LEUKSTE 

APPS
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“Samen kunnen we lekker gek doen”
Joanne: “Onze vriendschap zit ‘m voor mij in kleine dingen. 
Natuurlijk beleven we veel avontuurlijke dingen met elkaar 
en onze Scoutinggroep, maar ook afzonderlijk van elkaar. 
Toch zoeken we elkaar altijd weer op. Als we na een 
opkomst met z’n allen blijven hangen, weten we altijd van 
elkaar dat we geen zin hebben in een heel flesje, dus delen 
we ‘m. Met Kirsten weet ik dat het altijd gezellig is. We 
kunnen samen lekker gek doen, zoals dansen op K3.”

Warhoofd
“Kirsten is veel meer dan ik georganiseerd, ik ben een 
chaoot! Door Kirsten lukt het me beter minder rommelig te 
zijn en meer gestructureerd te zijn. Ik vergeet namelijk een 
hoop en kom ook altijd te laat. Kirsten is altijd zo lief om 
me een remindertje te sturen.”
 
Samen op reis
“Natuurlijk zijn we het soms oneens met elkaar. Omdat we 
beiden koppig kunnen zijn, hebben we ook weleens 

akkefietjes. Maar onze ruzies duren nooit lang. Gelukkig 
maar! Want ik vind het supergezellig om met Kirsten te 
kletsen. Gewoon over ditjes en datjes. Het lijkt me 
fantastisch als we met z’n tweetjes leiding kunnen worden 
bij de welpen of scouts; ik denk dan ook dat ons Scoutin-
gavontuur samen nog lang niet ophoudt. Ook fantaseren we 
erover om een roadtrip te maken door Noord-Amerika. Hoe 
tof zou het zijn, als onze droom ooit uitkomt!”

Impulsief
Kirsten: “Samen maken we zoveel leuke dingen mee. Ik kan 
me nog goed herinneren dat we met Scouting meeliepen 
met de Avondvierdaagse. Op de laatste avond stond er een 
aantal Zumba-dansers op het veld waar we verzamelden. 
Samen met onze Scoutinggroep gingen Joanne en ik 
spontaan meedansen. In ons uniform; dat zag er niet uit 
natuurlijk. Blijkbaar werkten onze dansmoves aanstekelijk, 
want steeds meer mensen kwamen kijken. Die spontaniteit 
is wel kenmerkend voor ons en onze vriendschap.”

Kletskousen
“Wij raken nooit uitgepraat. Hoe vaak we elkaar ook zien, we 
hebben altijd iets te bespreken of te appen. We weten van 
elkaar dat de ander luistert, we kunnen elkaar met alles 
vertrouwen en weten elkaar altijd te vinden. Dat maakt onze 
vriendschap echt heel bijzonder. Als het aan mij ligt, zijn we 
over vijftien jaar nog steeds heel goed bevriend! Hoewel we 
misschien allebei iets heel anders doen, hoop ik zeker dat 
we elkaar blijven zien.”

VRIENDEN
Al sinds de welpen zijn Joanne en Kirsten 

(16) vriendinnen. Ze zitten bij de explorers 

van luchtscoutinggroep Christiaan de Wet in 

Dordrecht. Samen een roadtrip maken door 

Noord-Amerika, prijkt bovenaan hun 

wensenlijstje. Maar samen leidinggeven, 

lijkt de meiden helemaal  

fantastisch! 

Wil je ook geïnterviewd worden? 
Mail naar IXIXEL@scouting.nl

Joanne

Kirsten
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Zaterdag: 19 km 
Aankomst met eigen vervoer of met de trein. 
Leuke bijkomstigheid: op zaterdag is het markt-
dag op de markt in het dorp.

Zondag: 20+1+1 km
Deze dag loop je lus A die je vindt op bladzijde 
72 van de wandelgids. Daarvoor dienen de 
kampeerders op het Scoutingterrein eerst naar 
de Markt te lopen en de kampeerders op de 
minicamping beginnen bij het TOP-punt ’t 
Hilgelo, één km noordelijker via de Meddoseweg. 
Het buurtschap Meddo passeer je nu. En ’s 
middags het mooie Korenburgerveen met 
plankenpaadjes en levend veen. 

Maandag: 19(+1+1) km
Nu komt lus B (blz. 76) aan de beurt. De kam-
peerders van ’t Paardeweitje gaan weer eerst naar 
het TOP-punt ’t Hilgelo. Bij de kampeerders op 
het Scoutingterrein komt de route pal langs hun 
terrein. Je gaat nu door het Dötterkrö met de 
Ratumse Beek en ook langs de fraaie beltmolen 
bij Sevink. Daar ben je de dag ervoor ook al langs 
gelopen. 

Dinsdag: 19+2+2 km
Voor lus C (blz. 80) loop je eerst een stukje op de 
route van lus B. Daarvoor moeten de kampeer-
ders van ’t Paardeweitje een eigen route lopen 
via de Wallenseweg oostwaarts. De Duitse grens 

Mocht je er nog niet aan uit zijn hoe je zomer-
expeditie te houden, dan krijg je nu een wel 
heel gemakkelijke expeditie-tip aangeboden, 
die gaat naar een niet zo bekende streek, 
helemaal in de Achterhoek. Daar ligt rond het 
dorp Winterswijk het oudste streekpad van 
Nederland, Streekpad 1, het Scholtenpad. 
Die is reuze geschikt voor een ster-expeditie. Dat 
komt er op neer, dat je je tent op één plek weg 
zet en elke dag een andere richting op gaat. Het 
streekpad ziet er namelijk uit als een ‘wiel’ met 
‘spaken’, die allemaal uitkomen op de Markt van 
Winterswijk. Het kamperen op één plek heeft als 
groot voordeel dat je overdag gewoon je tentje 
kunt laten staan en deze niet elke dag hoeft af te 
breken en mee te nemen. Twee locaties zijn 
hiervoor zeer geschikt: mini-camping ’t Paarde-
weitje (www.paardeweitje.nl) op twee km noorde-
lijk van de Markt gelegen, of het Scoutingterrein 
van de Van Starckenrodegroep (www.scoutingwin-
terswijk.nl) dat één km van de Markt vandaan ligt. 
Dit laatste terrein ligt nota bene aan één van de 
‘spaken’ van het pad. De markering is geel-rood en 
je kunt niet zonder de wandelgids Scholtenpad, te 
bestellen bij www.wandelnet.nl.  

Een ster-expeditie 
op het Scholtenpad

raak je nu bij grenspaal 789. En verder passeer je 
een wijngaard en een paar fraaie scholtenboerde-
rijen. Zo ook een echte steengroeve. 

Woensdag: 19(+1+1) km
Op deze dag doe je lus D (blz. 84). Het eerste 
stukje heb je de dag ervoor al gedaan, maar 
daarna kom je uit in het buurschap Kotten en 
steek je de fraaie beek Boven Slinge over. Ook 
passeer je de Borkense Baan. Dat was voorheen 
een spoorlijn, maar nu een langgerekt natuurge-
biedje. De rails liggen er nog! Lus D is maar een 
kort rondje en dat komt mooi uit, want op 
woensdag is het in Winterswijk ook marktdag en 
kun je op de Markt daar nog van genieten. 

Donderdag: 23+1+1 km
De lussen E en F slaan we over en gaan door naar 
lus G (blz. 96). Die loopt langs de watermolen bij 
Berenschot en daarna via rechte zand- en 
klinker-

De kosten 
Trein Winterswijk vv: €  P.M.
Trein Aalten – Winterswijk € 4,-
Campings:  7 x ± € 6,-                  € 42,-
Foerage 7 x € 8,- € 56,-
Verzekering: 8 x € 0,70 € 6,-
Onvoorzien, etc: 10% € 11,-

Totaal: €  119,-

weggetjes richting het stadje Bredevoort. Daar 
kom je eigenlijk niet in, maar het is de moeite 
waard om even een uitstapje naar het centrum  
te maken.

Vrijdag: 22+2+2 km
De laatste wandeldag is een lijnwandeling naar 

het dorp Aalten. Zie de kaarten H1 en H2 
op blz. 100 en 102. Eerst weer naar de 
watermolen bij Berenschot en daarna 
verder westwaarts door de Bekendelle 
naar Aalten. De hoger gelegen Markt 

van Aalten is zelfs beschermd dorpsge-
zicht. En mocht je tijd over hebben: ga naar 
het museum Frerikshuus vlak bij de Markt, 
want daar zijn mooie en oude dingen te 

zien. Met de trein ga je terug  
naar Winterswijk.

Zaterdag: 18 km 
Tja, de laatste kampdag.  
Dus inpakken, wegwezen  
en met goede herinneringen  
terug naar huis!
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SCOUTING 
ORIGINAL

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop 11 échte winkels Producten speciaal getest door en voor scouts

SCOUTING ORIGINAL 
HOODIE BURGUNDY
Verkrijgbaar in de maten 140 t/m 2XL

€ 24,95

SCOUTING ORIGINAL 
VEST ANTRACIET
Verkrijgbaar in de maten XS t/m 3XL
Met logo op voor- en achterzijde!

€ 42,50

SCOUTFUN SOKKEN
Verkrijgbaar in de maten 31-35, 
36-40 en 41-45
Wijzen je de weg naar avonturen!

€ 4,95
€ 4,00 bij 3 paar of meer

SCOUTING ORIGINAL 
HOODIE ZWART-
HEATHER GREY
Verkrijgbaar in de maten XS t/m 5XL

€ 37,50

SCOUTING ORIGINAL 
HOODIE DONKERBLAUW
Verkrijgbaar in de maten 140 t/m 4XL

€ 24,95

NIEUW

Tip 1: Reageer niet meteen
Wat het toffe aan kamperen is? Dat je bal en bad-
mintonracket klaarliggen om opgepakt te 
worden. Creëer de campingsfeer en je krijgt 
meteen zin om te bewegen. Misschien zijn er 
kinderen die niet op vakantie gaan met hun 
ouders, voor hen is dit evenement ook een 
zomers uitje.

Wat komt er allemaal bij kijken?
- Brainstormen. Wie wil je laten deelnemen? 
Waar moet het gaan plaatsvinden? Het grasveld 
moet ruim genoeg zijn. Wat is er allemaal nodig? 
Denk aan de sportattributen, de versnaperingen, 
de inrichting en aankleding. 
- Researchen. Kijk hoe je het financieel gaat 
redden. Wat kost het gebruik van het speelveld? 

HANDIGHEIDJES 
FOR LIFE

Niets is geschikter om samen te komen dan 
een buitensportevenement. Als explorers 
kunnen jullie dat organiseren voor jongere 
scouts en hun familie. Bijvoorbeeld met 
campingsporten! Jeu de boules, beachvol-
leybal, flesjesvoetbal, Kubb. Misschien een 
leuk idee voor het insigne Sport & Spel? 

Moeten de mensen betalen voor deelname zodat 
je prijsjes kunt uitdelen en thee en limonade kunt 
schenken of zoek je daarvoor sponsors? 
- Communiceren & netwerken. Je kunt binnen 
Scouting inventariseren wie speelsets ter 
beschikking heeft en hangmatten en klapstoelen 
voor het decor. In veel buurten is er een sport- en 
speluitleen waar je voor een klein bedrag 
materiaal kunt huren. Misschien is er een sport-
zaak die een tentje tentoon wil stellen? Namen 
van sponsors komen op de posters!
- Plannen & coördineren. Schets een plattegrond 
van het ‘speelveld’. Waar hangt het volleybalnet? 
Waar is de baan voor jeu de boules? Maak een 
planning met een tijdslijn en actiepunten en zet 
daarbij wie welke taak op zich neemt. Op welk 
moment geef je het project 'groen licht' en ga je 
spullen reserveren en uitnodigingen maken (go or 
no-go)? Maak een draaiboek voor de middag zelf. 
Instructies voor het parcours zijn fijn voor de 
gezinnen die komen. Wijs coördinatoren aan per 
spel en geef ze bijvoorbeeld een fluitje voor het 
start- en stopsein. 

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

Organiseer Organiseer 
een camping  een camping  

sportevenementsportevenement
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De toekomst van onze kleding

De toekomst voorspellen is altijd tricky. Wie had kunnen 
weten dat mondkapjes het huidige straatbeeld zouden 
domineren? Mode wordt altijd beïnvloed – of misschien zelfs 
gedicteerd – door sociale en economische omstandigheden. 
Zeiden we ‘mode’? Oeps. Volgens trend forecaster Lidewij 
Edelkoord is de mode uit. Nee, erger: “Fashion is dead”. 
Anderen gaan niet meer bepalen wat wij dragen, dat doen wij 
zelf wel. We ontwikkelen onze eigen stijl met tweedehands 
kleding. En dat is broodnodig, want met fast fashion 
vernietigen wij onze planeet.

Lelijke truien
Dus draag met stijl die trui uit de jaren tachtig die mooi is van 
lelijkheid, en anders kun je hem altijd nog (laten) vermaken 
tot iets wat nog unieker is. Toch te lelijk voor een tweede 
ronde? Dan kan hij ooit wellicht als grondstof dienen voor 
nieuwe kledingstukken. Er wordt veel onderzoek gedaan naar 
‘garment-to-garment recycling’, onder meer bij HKRITA in 
Hong Kong. Het is een heel proces om de kleding schoon te 
maken, er garen van te spinnen en nieuwe kleding van te 
maken, maar het kán. Alleen nog niet in grote volumes.
Andere duurzame alternatieven zijn er ook. Heb je er 
weleens aan gedacht om kleding te huren? Ook zelf kleding 
maken is vaak duur- zamer. Door de coronapande-
mie zijn veel meer mensen zich daar al op gaan 
toeleggen. En als we dan toch graag 

wegwerpkleding kopen, zouden we die dan niet beter van 
materialen maken die het milieu niet zo belasten, zoals 
papier? 
Goede plannen allemaal, maar niet zo eh… futuristisch. Dus 
hou je vast, daar gaan we!

Uit het lab
De kleding van de toekomst wordt in het lab gemaakt, dat 
staat wel vast. Talloze bedrijven over de hele wereld zijn er 
maar druk mee. Neem Faber Futures in Londen. Hier wordt 
een methode ontwikkeld om textiel te verven met 
pigmenten die door bacteriën zijn geproduceerd. De 
techniek leidt tot een enorme vermindering van het 
waterverbruik. Dat is goed nieuws, want het waterverbruik is 
heel hoog in de kledingindustrie. Voor het verven van een 
kilo textiel is gemiddeld 150 liter water nodig. De bacteriën 
van Faber Futures hebben minder dan 20 deciliter nodig om 
een kilo zijde te verven…  
Ook leer wordt in het lab van de toekomst ‘gekweekt’. Geen 
dierenleed meer, en ook minder afval, want er zijn geen 
natuurlijke ‘imperfecties’ meer, geen snijresten waar niemand 
iets aan heeft en geen looichemicaliën. ‘Faux leather’ bestaat 
natuurlijk al jaren, maar het nieuwe nepleer ‘groeit’ uit 
eiwitten en recyclebare polymeren. 
Het bedrijf Bolt Threads maakt synthetische spinrag. Het 
spinsel van spinnen is extreem sterk en elastisch, maar kan 
niet, zoals bij zijderupsen, worden geoogst. Spinnen eten 
elkaar namelijk op wanneer ze met elkaar moeten samenle-
ven. Microsilk heeft dus alle goede eigenschappen van 
spinrag, wordt gemaakt van natuurlijke ingrediënten en levert 
oersterke kleding op.  
Modebedrijven omarmen deze nieuwe ontdekkingen. Zo is 
Stella McCartney fan van het spinnenspinsel. H&M lanceerde 
net de Science Study-collectie, en ‘viert’ daarin “de poëzie 
van innovatie en de waarde van experimenteren door de 
grenzen van duurzaamheid uit te dagen via samenwerkingen 
met wetenschappers, onderzoekers en denkers”. Met daarin 

Wat dragen we in de toekomst? De resten van de enorme berg wegwerpkleding die we nu 
maken? De meest bizarre 3D-geprinte creaties die ook onze persoonlijke ruimte waarborgen? 

Kleurt je roverscouts Scoutfit rood door bacteriën? Of is je stamtrui gemaakt van spinnenweb? 
Wij zochten het voor je uit.
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sandalen van ‘cactusleer’ en een bodysuit van een stof uit de 
olie van castorbonen als alternatief voor nylon.

Smart clothes
Ook computertechnologie en het internet der dingen 
(Internet of Things, afgekort tot IoT) gaan vermoedelijk een 
grote rol spelen in de kleding van de toekomst. Bijvoorbeeld 
in het opmeten van je maten in de winkel. Je stapt een 
apparaat in en the rest is history. O nee, toekomst. Op maat 
gemaakte kleding, zo ouderwets en toch ook zo modern… 
En wat dacht je van 3D-geprinte kleding? Stel je voor dat we 
straks allemaal een 3D-printer in huis hebben en een 
abonnement op Knipmode, dat dan natuurlijk Printmode 
heet. Een paar opdrachten later en klaar is je zelfgemaakte 
kledingstuk. Zover is het nog niet, maar hightech fashion 
designer Anouk Wipprecht ontwierp al de Spider Dress, een 
jurk die je aanvalt als je te dichtbij komt. Er zitten sensors in 
om het stressniveau van de drager te monitoren en de 
puntige schouderelementen kunnen bewegen. Echt een 
kledingstuk waar je wat aan hebt als je als jonge vrouw ’s 
nachts naar huis loopt. 
Er zijn natuurlijk veel meer nuttige kledingstukken met 
ingebouwde devices in de maak. Levi’s heeft een spijkerjack 
ontworpen waarbij de drager met een tik of veeg op de 
manchet zijn telefoon kan bedienen. Voor € 139,95 is-tie van 
jou. En wat dacht je van een jas met zonnepanelen, zodat je 
onderweg je devices kunt opladen? Als dat geen bestseller in 
de ScoutShop wordt weten wij het ook niet meer… 
Maar vooral sportkleding met smart-technologie gaat straks 
een hoge vlucht nemen. Dag Apple Watch, wat hebben we 
nog aan je als onze fitnesslegging straks veel 
gerichtere informatie opslaat? En dag 
trainer, wat hebben we nog aan jou 
als onze kleding een lichaams- 
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analyse van ons maakt, dat omzet in een 3D-reconstructie 
op een app waarna we kunnen horen en zien wat we fout 
doen en hoe het beter kan? Inclusief opjutfunctie 
natuurlijk.  Als je dit doortrekt kan het niet anders of we 
dragen in de toekomst allemaal een exoskelet: een 
draagbaar skelet dat je zelf kunt aansturen. Een soort 
robotpak dus. Net als Iron Man. 

Zelfreparerende schoenen
En dan hebben we het nog niet gehad over ‘responsive 
fashion’; kleding die op je lichaamsfuncties reageert. Draag 
je straks een pak dat okselflapjes opent zodra je begint te 
zweten? Een paar knappe koppen van MIT Media Lab 
stoeien met bacteriën om dat voor elkaar te krijgen. Of 
misschien draag je ooit schoenen die zichzelf repareren 
wanneer jij op één oor ligt. Ontwerper en onderzoeker 
Shamees Aden bedacht ‘levende’ schoenen van protocellen 
(door wetenschappers gemaakte cellen, eigenlijk een 
nieuwe levensvorm), die als een tweede huid om je voeten 
zitten. Haar prototype moet rond 2050 op de markt komen. 
En wij maar denken dat de zelfsluitende sneakers in Back to 
the Future da bomb waren! Maar deze zijn een paar jaar 
geleden door Nike gemaakt en dus inmiddels history. Zo 
snel kan dat  
gaan.  



“Jezelf zijn, dat inspireert pas echt”

Door afstand te nemen van de situaties waarin je 
terecht komt, kun je meer leren over jouw 
leiderschapsstijl. Moet jij met je team beslissingen 
nemen of een probleem oplossen? Dan kan je de 
creative & critical thinking mindset gebruiken om 
jezelf af te vragen waarom je iets vindt en waar 
dat op gebaseerd is. Ben je bewust bezig met je 
eigen handelen en hoe je je opstelt ten opzichte 
van anderen? Dan gebruik je de reflective 
mindset.

Voor iedere situatie waarin je terecht komt, is er 
een mindset die jou kan helpen een nóg betere 
leider te worden. Door aan de slag te gaan met 
de mindsets, verbreed je jouw blik op jezelf en 
anderen.

Laura van de Riet (25) kwam in aanraking met The 
Leadership Model via het Juliette Low Seminar 
van WAGGGS, vertelt ze: "Toen ik in eind 2019 
kennis maakte met The Leadership Model van 
WAGGGS, heeft het me écht aan het denken 
gezet. Door de mindsets heb ik geleerd dat er in 
ieder mens een leider verstopt zit, je moet haar 
alleen de ruimte geven! Voor iedereen kan 
leiderschap er anders uit zien. Voor mij geven de 
mindsets betekenis aan een situatie, een keuze of 
een reactie (van mezelf of een ander). Het draait 
allemaal om bewust naar jezelf kijken, maar ook 
open blijven staan voor de wereld om je heen. De 
mindsets hebben me geleerd dat ik al een goede 
leider bén en hier alleen maar beter in kan 
worden. Bijvoorbeeld door soms even uit te 
zoomen van een situatie en mezelf uit te dagen 
om mijn teamgenoten, collega’s of vrienden beter 
te begrijpen. Ik geloof dat je als leider van en met 
anderen leert.

Wat me enorm heeft geïnspireerd tijdens mijn 
kennismaking met de mindsets op het Juliette 
Low Seminar in Australië, is deze uitspraak van 
een spreekster: ‘You cannot be what you cannot 
see’. Rolmodellen zijn zó belangrijk in het leven 
van jonge mensen. Ze legde ons uit hoe ze 
jarenlang heeft getwijfeld om haar dromen 
achterna te gaan. Simpelweg omdat ze niemand 
zag waarmee ze zichzelf kon identificeren. 
Iemand met dezelfde dromen, die deze achterna 
ging. Ze doorbrak deze cirkel en besloot zelf het 
voorbeeld te worden. Als eerste vrouw kwam ze 
aan de top van het technisch-agrarisch bedrijf 
waarin ze werkte en inspireerde ze haar collega’s 
en vriendinnen om ook hun dromen na te jagen. 
Dit heeft me er van bewust gemaakt dat ieder-
een, ook ik, een voorbeeld kan zijn voor anderen. 
Hiervoor hoef je niet oud te zijn of grootse 
dingen te doen. Als ik naar mezelf kijk, dan weet 
ik dat de leadership mindsets me kunnen helpen 
om een nog betere versie van mezelf te worden. 
En jezelf zijn, dat inspireert pas écht!"
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Iedereen heeft de kwaliteiten in huis om een goede leider te zijn. The Leadership Model 
van de World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) kan je helpen om 

aan de slag te gaan met jouw leiderschapskwaliteiten. Met de zes mindsets leer je met 
een andere bril naar een situatie kijken. 

Wist je dat de WAGGGS een wereld-
wijde organisatie is die ook voor jou 
meerwaarde kan hebben? De wereld-
organisatie voor meisjes organiseert 
niet alleen internationale Scouting- 
evenementen, zij komt bijvoorbeeld 
ook op voor vrouwenrechten en biedt 
verschillende trainingen en seminars 
aan waardoor je dus je leiderschaps-
kwaliteiten kunt ontwikkelen.
Wil je meer weten over de WAGGGS? 
Ga dan naar www.wagggs.org.
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Meer weten? 
Scan de QR-code.

WORLD ASSOCIATION
OF GIRL GUIDES
AND GIRL SCOUTS

F O T O :  H I L D E  R U I T E N B E E K



World Scout Moot

In 2022 is de World Scout Moot in Ierland. Aan 
een aantal al ingeschreven enthousiastelingen is 
gevraagd waarom zij volgend jaar graag meegaan 
naar de eerstvolgende editie.  
 

Meike: “In 2017 heb ik op de Moot in IJsland echt 
de tijd van mijn leven gehad: zoveel leuke dingen 
gedaan en lieve mensen ontmoet. Dit zou de 
laatste keer zijn dat ik mee kan als deelnemer 
dus dat mag ik natuurlijk niet missen!”
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Als scout zijn er volop mogelijkheden om je horizon te verbreden door deel te nemen 
aan internationale kampen. De World Scout Jamboree en Roverway kennen jullie vast 
wel, maar wist je dat het daarna nog niet voorbij is?! Voor roverscouts tot 26 jaar is er 

de World Scout Moot, een kamp met 5000 roverscouts van over de hele wereld!
 
Patrick: “In 2018 ben ik als deelnemer mee 
geweest naar de Roverway en in 2019 was ik als 
IST’er op de World Scout Jamboree in Amerika. 
Ik houd enorm van deze internationale ervarin-
gen daarom ga ik weer mee naar de Moot in 
2022!”
 

Maartje: “Als deelnemer vond ik de World Scout 
Moot in IJsland (2017) ontzettend gaaf, nu wil ik 
in Ierland als IST’er helpen om het een onverge-
telijk kamp te maken voor de deelnemers van 
nu!”
 
De World Scout Moot vindt iedere vier jaar 
plaats en de 16e editie is van 18 tot en met 28 
juli 2022. Check wsm.scouting.nl voor meer 
informatie. Ga jij ook mee? Schrijf je in voor 
20 september 2021.

Meike

Patrick

Maartje

Koreaanse kimchi  
Zure room, zuurdesem, yoghurt, vinaigrette, augurken, zuurkool: een zuurtje is in eten soms juist enorm 

lekker. Zelf eens proberen? Maak deze Koreaanse kimchi van gefermenteerde kool en groenten. 

Inmaken, inleggen, fermenteren, het zijn allemaal andere 
woorden voor dezelfde conserveringstechniek, wat je doet 
door levensmiddelen ‘zuur’ te maken. Iets wordt langer 
houdbaar als je een omgeving creëert, waarin schadelijke 
micro-organismen niet goed kunnen gedijen. Eén van die 
methoden is pekelen in zout en het daarna laten fermenteren, 
waardoor iets zuur wordt. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld bij 
kimchi. Niet moeilijk – de bacteriën doen immers het ‘zware’ 
werk, maar leuk is het wel, je eigen groenten inmaken. 

Nodig: voor 2 liter
• 1 Chinese kool • 85 gram grof zeezout • 6 g rijstbloem
• 40 ml water • 1 tl suiker • ½ ui • 5 tenen knoflook
•  ½ el geraspte gember • 25 ml vissaus • 2 el pepervlokken 
• 250 g radijs, in fijne reepjes • 3 bosuitjes, in schuine ringen 
• ¼ winterwortel, in fijne reepjes • ½ prei, in schuine ringen 
• grote schaal of bak • vijzel of keukenmachine
• 1 inmaak/weckpot van 2 liter of 2 van 1 liter

Verwijder de harde kern van de kool, snijd de kool in stukken, 
was in koud water en laat uitlekken. Besprenkel de koolblade-
ren met het zout en masseer het even in. Doe in de grote bak 
of schaal, voeg water toe tot de bladeren onder staan en laat 
twee uur staan, maar hussel elk halfuur om. Spoel de kool 
daarna goed af met water en laat uitlekken. Meng voor de 
kimchipasta de rijstbloem met het water en breng al roerend 
aan de kook. Voeg de suiker toe en kook nog één minuut. Laat 
afkoelen, maar roer wel af en toe. Mix de ui, knoflook, 
gember en vissaus tot een pasta in de vijzel of keukenmachi-
ne. Voeg de afgekoelde rijstbloempap toe en roer de rode 
pepervlokken er doorheen. Roer goed en voeg de radijs, 
bosui, wortel en prei toe. Voeg de kimchipasta beetje bij 
beetje toe aan de kool en masseer het goed in. De pasta moet 
de koolbladeren goed bedekken. Vul de inmaakpot met de 
kimchi. Zorg ervoor dat je de groenten heel goed aandrukt en 
houd één centimeter onder de rand van de pot vrij. De 
bovenkant moet goed met pasta bedekt zijn. Sluit de pot. 
Laat de pot één  of twee dagen op kamertemperatuur staan. 
Open na 1 dag en druk de groenten nog eens goed aan. Sluit 
de pot weer goed af en bewaar daarna twee tot drie weken in 
de koelkast of buiten om de bacteriën hun werk te laten 
doen.  Je kunt kimchi ‘los’ eten, maar ook verwerken in 
rijstgerechten, stoofpotten en soepen. 
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2021 is het 
Nationaal Jaar 

Vrijwillige Inzet: een 
jaar lang staan vrijwilligers 

uit het hele land in het zonnetje. 
Op de socials van Scouting Nederland staat 

elke week de schijnwerper op een 'Vrijwilliger of 
Scouting', zoals Julia van Scoutinggroep Greate Pier Sneek.  

Volg #VrijwilligersofScouting voor haar verhaal en dat van 51 anderen!F O T O G R A F I E :  L E N N A R T  L A A N S M A48 |  scouting magazine 

 

51  Nawaka 2022 zoekt jou!
52 De kunst van besturen 
54 Girl Guiding in zuidelijk   
 Afrika
56 Tijd voor avontuur
58 Wees postitief!
60 Een bijeenkomst voor 
 de  vrede
62 Van scout tot creatief   
 directeur  
65 Het aangepaste VOG-beleid  
 komt eraan!

SCOUTS INFO



50 |  scouting magazine 

www.scout-on.nl

Wat de Corona’s, Pierre Wind, Jaap Boot en dj Jeroen met 
elkaar gemeen hebben? Ze schitteren op 29 mei allemaal 
tijdens het leukste Scoutingfeestje van het jaar: #ScoutOn 
2021!  

Tijdens deze gratis livestream trakteren we alle Scoutingvrijwilligers op 29 mei 2021 
van 19.30 tot 22.30 uur op een avondvullend programma, dat je gewoon vanaf je luie 
stoel of je clubhuis kunt volgen, zolang je er maar een kampvuurtje bij maakt. Samen 
met je team of Scoutingvrienden. Zo genieten we met alle vrijwilligers in Nederland 
tóch samen van een feestje.

#ScoutOn 2021 geeft jou een feestje in je eigen tuin of bij je 
eigen clubhuis! Tijdens een geweldig programma vieren we 
samen met alle vrijwilligers in Nederland dat we tóch een 
beetje samen zijn. Iedereen is welkom om aan te sluiten bij 
dit digitale feestje! #ScoutOn 2021 wordt uitgezonden vanaf 
Scoutinglandgoed Zeewolde van 19.30 uur tot 22.30 uur.

Op het moment van het schrijven van dit artikel is 
het nog moeilijk om iets te zeggen over de geldende 
coronamaatregelen op 29 mei. Daarom zijn er een aantal 
scenario’s uitgewerkt voor hoe je van #ScoutOn 2021 een 
geweldig feestje maakt, met of zonder afstand. De actuele 
ontwikkelingen volg je via www.scouton.nl. 

Op de website is ook het hele programma te vinden, met 
naast de live-optredens en onze huisdj onder meer een 
pubquiz, challenges en ook voor een hapje wordt gezorgd. 
Regel samen met je vrienden een heerlijk kampvuurtje (niet 
meegeleverd) en geniet met 25.000 andere vrijwilligers van 
de livestream!

Wat kan je verwachten?

Deelname aan #ScoutOn is helemaal gratis! 
Aanmelden kan via www.scouton.nl

Nawaka 2022 zoekt jou!
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Maak jij hét grootste waterkamp van Europa 
onvergetelijk? Ga mee naar Nawaka in augustus 
2022: tien dagen één groot avontuur aan het 
Nuldernauw. 
Nawaka wordt nog toffer in 2022. Maar dit 
kunnen we niet zonder jou. Denk en doe mee 
om een onvergetelijk kamp neer te zetten voor 
de deelnemers en medewerkers. Samen maken 
we een fantastisch waterspektakel.
Het kamp bruist van de energie en is één groot 
feest. Maak nieuwe vrienden en beleef als 

medewerker het kamp. Meewerken aan Nawaka 
staat goed op je cv, maar is vooral heel leerzaam 
en leuk. Samen maken we er een fantastisch 
kamp van voor deelnemers én medewerkers! 
Ga jij het avontuur aan? Weet je nog niet wat je 
wil doen, wil je wel mee helpen? Reageer op de 
open vacature. 

Check nawaka.scouting.nl/vacatures/nawaka 
voor alle vacatures.
 



Over de ‘kunst’ van besturen:
“Relevant blijven en niet achter  
de struiken verdwijnen”

Het bizarre afgelopen jaar vroeg veel van vrijwilli-
gers en jeugdleden. In alle lagen van onze 
vereniging. De coronamaatregelen wisselden, met 
ingrijpende gevolgen voor alle activiteiten. “Zo’n 
jaar vraagt veel van vrijwilligers”, vertelt Thijs 
Jansen, landelijk bestuurslid van Scouting 
Nederland. “Het maakte echter ook duidelijk hoe 
belangrijk de rol van onze groeps- en regiobestu-
ren is geworden.”

“Groeps- en regiobesturen hebben het ook zwaar 
voor hun kiezen gehad”, legt Thijs uit. “Steeds 
opnieuw in samenspraak met het eigen team 
vrijwilligers de juiste keuzes maken: geen opkom-
sten meer en wat dan? Kunnen we online opkom-
sten organiseren om jeugdleden blijvend te laten 

genieten? Hoe voorkomen we dat jeugdleden 
afhaken en inkomsten uit verhuur dalen? Hoe 
houden we de groep of het regioteam bij elkaar 
en vrijwilligers gemotiveerd?” 

Essentie van besturen
Met de tijd is de rol van een bestuursteam echt 
veranderd legt Thijs uit. “Je moet nu een knoop-
punt in je vereniging willen zijn, geen ivoren 
toren. Om het team te verbinden, te enthousias-
meren en de kwaliteit van programma na te 
streven. Om als groep verbonden te blijven met 
je omgeving, zichtbaar en trots.” En niet in de 
laatste plaats: “Om vooruit te kijken en meer 
lange lijnen uit te zetten met de vrijwilligers. Dat 
is soms wat onderbelicht binnen Scouting. Maar 
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dit is juist een unieke taak van besturen. Of je nu 
op groeps-, regio- of landelijk niveau in een 
bestuurlijke functie actief bent.” 

Verbonden met omgeving
Thijs: “Op social media spreken we allemaal toch 
vooral onze ‘eigen’ mensen. Juist in Scouting 
willen we breed in de samenleving staan en zeker 
niet achter de struiken verdwijnen. Om relevant 
te blijven zie ik dat groepsbesturen hun best 
doen niet geïsoleerd te raken van hun omgeving. 
‘Besturen’ is de kunst om maatschappelijke 
veranderingen op tijd te zien én je eigen belang-
rijke kernwaarden niet te verliezen. En zo 
wendbaar te blijven als groep, regio of land.” 

Randvoorwaarden scheppen
Thijs zegt zelf “sterk te geloven in de waarde die 

Wil jij je bestuurskracht vergroten,  
kijk dan op www.scouting.nl/bestuurs-

ontwikkeling of stel je vraag aan  
sterbesturen@scouting.nl.

Scouting heeft in onze samenleving.” Dat we 
staan voor ontwikkeling van jeugdleden en 
vrijwilligers. “Ik krijg soms kippenvel als ik zie hoe 
een vrijwilliger zich ontwikkelt in een nieuwe 
(landelijke) klus. Dat leidt ertoe dat ik als landelijk 
bestuurder ervoor wil gaan om goede randvoor-
waarden te scheppen. Dat het gelukt is dat 
Scouting een uitzonderingspositie kreeg in de 
noodverordening afgelopen jaar, zodat opkom-
sten en het zomerkamp voor onze jeugdleden 
door konden gaan in de zomer van 2020, daar 
ben ik voor onze vereniging toch wel trots op.”
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Girl Guiding in  
zuidelijk Afrika

Zingen voor elkaar
Rudi's Scoutingavontuur begon in 1972, toen ze als kabouter (nu 
welpen, red.) werd geïnstalleerd. Ze doorliep vervolgens alle 
speltakken, richtte in 1985 een eigen groep op in Franeker waar 
ze tien jaar leiding gaf, en organiseert nog steeds allerlei 
regioactiviteiten voor heel veel groepen in Friesland. Rudi en 
Scouting, het is een geweldig huwelijk – dat trouwens ook een 
huwelijk opleverde. Of zoals ze zelf zegt: “Het blijft een leuke 
club.”
Vooral het internationale aspect spreekt haar aan, en zo is ze 
ook in Afrika terechtgekomen. Ze kende iemand die naar Afrika 
ging in het kader van een partnership en die vroeg haar te 
helpen bij het samenstellen van een activiteitenboek voor de 
leiding van de Girl Guides daar. Altijd in voor iets leuks hielp ze 
met het boek en een jaar later vloog ze zelf naar Zuid-Afrika 
om in 2003, samen met haar man en vier andere actieve scouts, 
Stichting iNZet op te richten. Sindsdien organiseren de Friezen 
allerlei activiteiten – van een kermis tot de verkoop van 

Afrikaanse maskers – om geld in te zamelen voor de Girl 
Guides.

Zingen en dansen
Rudi en haar reisgenoten werden tijdens die eerste reis 
koninklijk ontvangen bij de Girl Guides in KwaZoeloe-Natal, 
een provincie van Zuid-Afrika aan de oostkust van het land. Er 
werd prachtig gezongen en gedanst. Afrikaanse Girl Guides 
zingen veel en vaak, leerde ze in de loop der jaren. 
De regiovoorzitster van KwaZoeloe-Natal wilde het programma 
echter verbreden en meer Scoutingspellen doen. Dus zamelde 
Rudi met haar groepen geld in voor spelkisten. Er zijn inmiddels 
wel honderd spelkisten uitgedeeld, die door de Afrikanen zelf 
werden samengesteld en ter plaatste aangeschaft. Rudi bracht 
ze naar de groepen en kreeg zodoende een mooi beeld van 
Kwazoeloe-Natal. Sinds 2010 breidde de stichting haar 
werkterrein uit met het koninkrijk Swaziland, door koning 
Mswati III een paar jaar geleden omgedoopt tot eSwatini, en de 
provincie Mpamulanga (het vroegere Oost-Transvaal), dat 
grenst aan KwaZoeloe-Natal en Swaziland (zoals het land nog 
heet in het Nederlandse taalgebied). 

De hele gemeenschap profiteert
De opkomsten van de Girl Guides in KwaZoeloe-Natal en 
Swaziland vinden voornamelijk plaats in de scholen van de 
meisjes, en de leiding bestaat dan ook meestal uit leerkrachten 
van de school. In het iets rijkere Mpamulanga is de bevolking 
wat meer gemengd en hebben Scoutingverenigingen soms wel 
een eigen gebouw. 
De opkomsten duren ongeveer een uur, en zijn altijd tijdens de 
pauze of direct na school. “Sommige meisjes moeten wel een 
uur lopen van en naar school, dan ga je niet even heen en weer 
om je uniform op te halen.” Rudi heeft bijna nooit een ‘echte’ 
opkomst meegemaakt; wanneer zij er is valt haar de koninklijke 
behandeling ten deel. “Ik denk dat ze, naast zingen en dansen, 

Scouting heeft ongeveer veertig miljoen leden in honderdzestig landen. Als lid 
van Scouting Nederland weet je alles over Scouting in je eigen land. Maar hoe 
gaat het in het buitenland? Rudi van Bussel (57) komt al jaren bij de  
Girl Guides in Zuid-Afrika en Swaziland. “Ze doen heel veel voor  
de gemeenschap.”

heel veel dingen maken, zoals manden. Of ze plukken gras voor 
oude mensen, die er dan weer manden van maken. Ze doen 
heel veel voor de gemeenschap. In Swaziland hebben ze 
bijvoorbeeld met onze hulp een groentetuin aangelegd, daar 
profiteert de hele gemeenschap van. En ze hebben een brug 
gebouwd over een beekje, zodat oudere mensen kunnen 
oversteken.”
Soms is het ook wel erg schools, vindt Rudi, dan zijn ze erg 
bezig met de belofte en wat die inhoudt. Ook niet vreemd, als 
de opkomst op school is en door de juf geleid wordt.

Bang voor dieren
Girl Guides is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de 
meisjes. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid staan hoog in 
het vaandel. “Ik heb weleens gevraagd waarom de groepen niet 
samengaan met de Boy Scouts, maar dat willen ze echt niet. 
‘Dan belanden we direct achter het aanrecht’, zeggen ze dan. 
Maar ze werken wel samen.”
Ze zijn de spellen die scouts in Nederland doen niet gewend. 
Ook hun natuurbeleving is anders. “Ze weten weinig van dieren 
en zijn er ook bang voor. Helemaal terecht natuurlijk! We 
organiseerden een keer een sluipspel, maar dat was niet zo 
handig… Het is gewoon gevaarlijk, maar daar sta je eerst niet zo 
bij stil. Lekker op het gras zitten is er ook niet bij.” Ook een 
typische scoutvaardigheid als een kampvuur bouwen heeft een 
ander gewicht in Afrika. In Swaziland kookt bijna iedereen op 
houtvuur; erg spannend is het daar dus niet om zelf een 
vuurtje te maken. 

Kans op een baan
De Zuid-Afrikaanse scouts dragen een blauwe rok en een witte 
bloes. Maar omdat het uniform erg op het schooluniform lijkt 
dragen ze dat meestal tijdens de opkomst. Ze zijn toch al op 
school, dus dat is wel zo handig. Ze hoeven dan alleen de gele 
das nog om te doen. “Wij hebben heel veel dassen laten maken 

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).

voor de Girl Guides in Swaziland. Die krijgen ze iedere keer 
tijdens een opkomst en leveren ze daarna weer in.” 
Scouting is populair in Swaziland, en dat heeft misschien ook 
te maken met de toekomstkansen. Een meisje dat opvalt als 
goede Girl Guide heeft de kans op een baan bij de politie of in 
het leger. 
Ondanks die populariteit hebben de Girl Guides het zwaar te 
verduren. Het blijft een strijd om te blijven bestaan. Helemaal 
nu, met de coronapandemie. De meisjes hebben al maanden 
geen echte opkomst gehad. Rudi hoopt ze in september weer 
te kunnen bezoeken.  
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STICHTING INZET
Wil je meer weten over Scouting in zuidelijk 

Afrika en/of een bijdrage leveren? Rudi heeft, 
samen met de andere leden van Stichting 

iNZet, opkomsten ontwikkeld voor alle spel-
takken. Ze komen graag langs – mits ze niet 
al te ver hoeven reizen – om jou en je jeugd-
groep alles te vertellen over hun Afrikaanse 
avonturen. Uiteraard ontbreken de spellen 

niet! Kijk (of winkel) op stichtinginzet.org en 
op Facebook: @stichtinginzet. Daar vind je 

ook contactgegevens.  
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TIJD VOOR AVONTUUR
Na de zomer hopen we met alle opkomsten, activiteiten en evenementen, voor alle spel- 

takken, weer normaal te kunnen draaien. Na een lange periode met veel beperkingen door 
corona, dus dat moeten we vieren! We nodigen alle groepen uit om op 3 oktober een feestje te 
vieren. Voor leden maar ook voor niet-leden. Met het nieuwe evenement Tijd voor Avontuur.

Nieuw ledenwervend evenement
Na acht jaar ‘Laat je uitdagen!’ is het tijd voor een 
nieuwe ledenwervingscampagne. In het voorjaar 
wordt het evenement Tijd voor Avontuur binnen 
de vereniging onder de aandacht gebracht. We 
noemen het geen campagne meer, maar een 
evenement, dat elke groep kan organiseren op 
een voor de groep geschikt moment. Naast dat 
de promotiematerialen rond het evenement er 
fris en modern uitziet, is de aanpak ook nieuw. 
Wat is er zo bijzonder aan?

Niet Scouting staat centraal in dit evenement, 
maar toffe en uitdagende activiteiten moeten de 
aandacht trekken van kinderen tussen de 9 en 14 
jaar. Natuurlijk mag je ook op jonger mikken als 
dat juist de doelgroep is waar je op wilt werven, 
maar de materialen spreken in elk geval ook 
oudere kinderen aan. Tijdens dit evenement heb 
je als deelnemer een avontuurlijke dag met je 
vrienden en vriendinnen, maar kun je ook punten 
scoren waarmee je geld inzamelt voor een goed 
doel. Voor de eerste periode staat een mooi 
project van het Wereld Natuur Fonds centraal. 

Geldinzameling goede doel
Groepen pakken lekker uit met bijzondere 
activiteiten en aankleding van het terrein. We 
vragen deelnemers dan ook 5 euro entreegeld 
voor het goede doel. Een ander bedrag wordt op-
gehaald doordat deelnemers vooraf sponsors 
zoeken voor hun deelname aan zoveel mogelijk 
activiteiten. Er is daarvoor een sponsorkaart.

Spelenderwijs kennismaken
Op deze manier kunnen kinderen spelenderwijs 
kennismaken met Scouting. Jongerenbureau Coen 
heeft onderzocht dat deze aanpak voor kinderen 
die Scouting nog niet kennen, beter werkt dan 
een directe oproep als: “Kom naar de open dag 
en word lid van Scouting!” En als deelnemers dan 

eenmaal kennis hebben gemaakt, is er ook over 
nagedacht over hoe de kennismaking met deze 
deelnemers er daarna uit kan zien. Daarmee 
hopen we natuurlijk dat de deelnemers na het 
evenement ook lid van de organiserende 
Scoutinggroep worden.

Website tijd-voor-avontuur.nl
Voor de deelnemers is er een speciale website 
ontwikkeld, waar ze zich kunnen aanmelden. Zo 
worden ze enthousiast gemaakt en kunnen ze 
lezen hoe het programma van de organiserende 
Scoutinggroep eruitziet. De groep krijgt inzicht 
op welke aantallen ze kunnen rekenen en kan 
hier specifieke informatie kwijt als tijden, 
programma en dergelijke. 

Voorbereiding groepen
In het voorjaar is er een webinar voor groepen 
om te horen hoe je je kunt voorbereiden op het 
organiseren van dit evenement. Er is dan ook een 
toolkit beschikbaar op de website tijd-voor-
avontuur.nl, waarin materialen te downloaden 
zijn die groepen kunnen aanpassen op de eigen 
situatie en daarna kunnen laten drukken. De 
organisatie lijkt op die een open dag, alleen zijn 
de activiteiten net iets uitdagender en zijn er 
meer materialen beschikbaar. De eerste keer dat 
het evenement plaatsvindt vragen we alle 
Scoutinggroepen het allemaal tegelijk op 3 
oktober te organiseren, zo kunnen we er ook 
landelijk veel aandacht voor vragen. En vieren we 
ook voor leden het feestje dat we weer zonder 
coronabeperkingen ‘los’ kunnen! 
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afvuurt, hoe groter de kans dat je op een 
gegeven moment raak schiet. Ook als er een 
batterij gemene cheerleaders naast je staat om 
je zelfvertrouwen te ondermijnen. Want 
oefening baart kunst. Maar of je dan nog energie 
over hebt om een mooie wedstrijd te spelen? 
Uiteindelijk kost negativiteit je veel energie, 
terwijl positiviteit je juist energie geeft. Sterker: 
je leeft er langer door. Aan de universiteit van 
Kentucky is onderzoek gedaan naar het effect 
van positieve gedachten op de gezondheid van 
nonnen. Ze lazen hun dagboekaantekeningen en 
zestig jaar later konden ze het zo afvinken: de 
nonnen die positief waren leefden veel langer 
dan de negatieve nonnen. 
Hoe kijk jij naar het leven? Zie jij altijd het 
goede in een slechte situatie of eerder het 
slechte in een goede situatie? Is je glas altijd 
half vol of half leeg? 

Positief denken en doen
Natuurlijk zijn er altijd situaties, zoals, we 
noemen maar wat, een pandemie en een 
bijbehorende lockdown, die jou (en de rest van 
de wereldbevolking) een heleboel positiviteit 
ontnemen. Daar horen negatieve gevoelens bij 
en die hoef je natuurlijk niet allemaal weg te 
drukken. Soms is de realiteit nu eenmaal niet zo 
positief. Maar erin blijven hangen is ook geen 
goed idee. Gelukkig zijn er manieren om 
positiviteit in je leven te brengen. En nog leuker: 
positiviteit kun je ook verspreiden. Thuis, op je 
werk en bij Scouting. Net als Victor Mids en zijn 
cheerleaders heb je de macht niet alleen jezelf 
maar ook andere mensen raak te laten schieten. 
Maar let op: je moet het wel menen. Nep-posi-
tiviteit is niet helpend en roept alleen maar 
weerstand op. 

Succes! en onthoud:
na het zuur komt het zoet! 
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Wees positief!
Dat een positieve houding een positieve invloed 
heeft is echt geen uit Amerika overgevlogen 
modeverschijnsel. Verschillende wetenschap- 
pelijke experimenten bewijzen keer op keer: 
een positieve houding leidt eerder tot een 
positief resultaat. Hoe gaat dat bij jou?  
Liggen er veel beren op je weg, of zie je ze  
niet liggen door je roze bril?

Met kleine pasjes loopt ze richting de vrijeworp- 
lijn. Het zal nu toch eindelijk wel een keertje 
lukken? Ze kijkt naar de basket, richt, schiet… mis! 
Alweer. Maar ja, ze heeft ook nul ervaring met 
basketbal en dan staat er ook nog een camera-
ploeg bij. Dan verschijnt opeens Victor Mids met 
een heel cheerleader squad aan zijn zijde. Ze mag 
van hem nog tien pogingen wagen. Geblinddoekt! 
Arme meid, zal je denken. Gelukkig worden haar 
kansloze worpen vergezeld door enthousiaste 
cheerleaderkreten en steeds positiever wordend 
commentaar van Victor. Tot ze bij de derde worp 
te horen krijgt dat ze al heeft gescoord en de 
blinddoek af mag. Van de daaropvolgende 
worpen is zeker de helft raak.
Met een dosis positiviteit en een geboost 
zelfvertrouwen kun je mooie resultaten boeken, 
blijkt uit dit fragment uit Het beste brein van 
Nederland. En andersom… als de beurt later aan 
een profbasketballer is, zie je deze boom van een 
kerel steeds kleiner worden onder het negatieve 
commentaar van Victor en zijn cheerleaders. Met 
als resultaat: van een 100 procent score in de 
eerste ronde, naar een laatste ronde met de ene 
na de andere misser.

Positiviteit geeft energie
Natuurlijk kun je ook tot grootse daden komen 
met een ‘negatieve’ houding. Mensen die erg 
perfectionistisch zijn hebben de neiging extra 
hard te werken, en daar kun je heel ver mee 
komen. Hoe vaker je een bal op een basket 
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Hoe blijf je positief?
• Start je dagen op een positieve manier
Hoe? Dat moet je zelf bepalen. Waar word jij 
gelukkig van? Goede koffie of een lekkere 
kop thee? Muziek wil ook weleens helpen. 
Of zo’n schattig dierenfilmpje… Een fijne 
start van de dag geeft je direct energie. 
• Lach zoveel je kan
Lachen vermindert stress en je wordt er 
vrolijk van. Tip: ook als je zonder aanleiding 
begint met glimlachen komt de ‘echte’ lach 
vaak vanzelf. 
• Sta stil bij gelukmomentjes
Er staat geen file! De appeltaart is afgeprijsd! 
De zon schijnt! De vogels fluiten! Sommige 
dingen gaan gedachteloos aan je voorbij, 
maar je kunt er ook voor kiezen om er blij 
van te worden.
• Sla af en toe een nieuwsbericht over… 
Logisch dat je als betrokken scout wilt weten 
wat er speelt en je ogen niet sluit voor 
misstanden, maar jezelf continue onderdom-
pelen in (dezelfde) narigheid, daar wordt 
niemand beter van.
• Benadruk wat goed gaat bij jezelf  
 én anderen 
Het heeft geen enkele zin om alleen te 
blijven hameren op alles wat fout gaat. Je 
gaat er echt niet harder van lopen – en de 
mensen om je heen ook niet. 
• Zorg goed voor jezelf
Het valt niet mee om positieve energie uit te 
stralen, wanneer je geen energie over hebt 
om te delen. Dus eet goed, beweeg voldoen-
de en ontspan.
• Houd de humor erin
Jezelf niet al te serieus nemen is al een stap 
in de goede richting. Door humor te gebrui-
ken kun je een positieve, leuke draai geven 
aan dingen die in eerste instantie niet zo 
positief zijn. Een goed geplaatst grapje haalt 
de kou uit de lucht en brengt ontspanning. 
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De Wereld Jamboree van 1937 was een absoluut 
hoogtepunt in de vooroorlogse Nederlandse
Scoutinggeschiedenis. 28.750 deelnemers uit 54 
landen bezochten het wereldpadvinderskamp bij 
het dorpje Vogelenzang. Minder bekend is dat er 
twee jaar later een vergelijkbaar kamp plaats-
vond voor meisjes. Ook een contingent Neder-
landse padvindsters (nu scouts, red.) reisde af 
naar dit wereldpadvindsterkamp in Hongarije. 

Pax Ting
Het doel van de organisatoren blijkt duidelijk uit 
de naam van het kamp: Pax Ting, de Bijeenkomst 
voor de Vrede. Padvindsters uit de hele wereld 
moesten bij elkaar komen om vriendschappen te 
sluiten en tegenstellingen te overbruggen. Dat 
was hard nodig, want de internationale spannin-
gen liepen aan het einde van de jaren dertig snel 
op. Aan de vooravond van de Tweede Wereld-
oorlog mochten Duitsland, Italië en de Sov-
jet-Unie om deze reden niet aan het kamp 
meedoen. Het Nederlandse Padvindsters Gilde 
was wel present en maakte voorafgaand aan de 
Pax Ting al werk van de doelstelling. Nederland-
se padvindsters sloten penvriendschappen met 
hun Hongaarse collega’s en schreven brieven over 
en weer.

‘Jo Munkat’
Namens Nederland deden 75 padvindsters en 25 
leidsters mee aan het kamp. Op zondagmiddag 
23 juli kwamen zij bijeen op station Nijmegen, 
om via Arnhem af te reizen naar het Hongaarse 
plaatsje Gödöllő. Die plek, zo’n 20 kilometer 
buiten de hoofdstad Boedapest, was niet 
toevallig gekozen. Zes jaar eerder was het ook 
plaats van handeling geweest van de 4e Wereld 
Jamboree voor jongens.
Na een treinreis van dertig uur werden de 
Nederlandse padvindsters enthousiast ontvan-
gen door de Hongaarse gastvrouwen. Deze 
brachten direct het Hongaarse volkslied ten 
gehore, om te worden beantwoord met het 
Wilhelmus. Hierna hoorde het Nederlandse 
contingent voor het eerst de Hongaarse padvin-
dersgroet waarmee de deelneemsters elkaar nog 
vaak zouden begroeten: Jo Munkat – Goed Pad. 
De kennismaking met padvindsters uit Engeland, 
Scandinavië, Zwitserland en andere landen was 
ook hartelijk. Bij alle deelneemsters aan het 
eerste wereldmeisjeskamp was het enthousias-
me groot. De Nederlandse deelneemsters 
kampeerden in een subkamp met Hongaarse en 
Franse meisjes.

Een bijeenkomst voor de Vrede. Nederlandse 
padvindsters op de Pax Ting (1939)

Demonstraties, volksdansen en vriendschappen
In de tien dagen erna volgde een druk program-
ma van demonstraties, excursies, volksdansen, 
kampvuren, sporten, spelen en toneelvoorstellin-
gen. De Nederlandse padvindsters hielden een 
demonstratie in het seinen met vlaggen en 
kregen de kans een typisch Nederlandse activi-
teit voor te doen. Tijdens een van de demonstra-
ties lieten zij buitenlandse padvindsters zien hoe 
zij moesten fietsen.
Het belangrijkste onderdeel van het programma 
waren echter de vele ontmoetingen tussen 
padvindsters uit alle landen. Na afloop brachten 
de Nederlandse meisjes en leidsters enthousiaste 
verhalen mee naar huis over de vriendschappen 
die hierdoor ontstonden. In het tijdschrift De 
Padvindster schreven zij over alle vriendelijkheid 
en hulpvaardigheid die ze tijdens het kamp 
hadden ervaren. Ze hadden padvindsters uit 
andere landen beter leren kennen en beter leren 
begrijpen. ‘Een van de beste dingen die we 
hebben meegenomen is dat beetje vriendschap.’

Een vredesprinses
De laatste dag, 5 augustus 1939, vormde voor de 

Bronnen
Voor dit artikel is gebruik gemaakt van het archief van het 
Nederlandse Padvindsters Gilde, dat is ondergebracht bij het 
Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen [KDC, 10 
Archief NPG, inv. 863 Stukken betreffende de Pax Ting]. Ook 
is het tijdschrift De Padvindster geraadpleegd, dat is 
gedigitaliseerd door de Koninklijke Bibliotheek. De nummers 

van augustus en september 1939 zijn te vinden via www.kb.nl. 

Dit artikel is 
geschreven door Jelle 
Zondag (1985). Hij 
promoveert 26 mei 
aan de Radboud 
Universiteit 
Nijmegen op een 
proefschrift over de 
geschiedenis van 
sport en lichamelijke 
opvoeding in 
Nederland, met 
hierin een hoofdstuk over de geschiedenis van 
Nederlandse Scoutingbeweging. Een handelseditie, 
getiteld ‘Volkskracht. Sport, lichamelijke 

opvoeding en de versterking 
van Nederland, 1880-1940’, is 
nu voor een introductieprijs 
bij Uitgeverij Boom te 
bestellen.
Het boek is ook te koop via 
bol.com.

Nederlandse padvindsters het hoogtepunt van 
de Pax Ting. In de vroege ochtend verspreidde 
zich in het kamp een nieuwtje: er was in Neder-
land een prinses geboren. Een spontaan Wilhel-
mus, de polonaise en vaderlandse liederen 
waren de reactie. Ook buitenlandse kampdeel-
neemsters deelden in de feestvreugde, met yells, 
hoerageroep en handgeklap. ’s Middags werden 
de Nederlandse padvindsters bij een grote 
demonstratie door de Hongaarse bezoekers 
extra hard toegejuicht en ’s avonds trakteerden 
zij op oranjemuisjes op brood. De bekendmaking 
van de naam van de prinses vormde een toepas-
selijke afsluiting van het kamp: Prinses Irene, 
vernoemd naar de godin van de vrede. 
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Volgend jaar viert Chris van Rijn (30) zijn 
eerste jubileum bij Scouting Zaltbommel. 
Dan is hij 25 jaar lid van deze vereniging. 
Chris is scout in hart en nieren. Veel 
Scoutingskills komen dagelijks van pas in 
zijn werk. Hij is ondernemer, samen met 
zijn ouders biedt hij klanten luxe tuinen en 
tuingebouwen.

Waarom ben je op Scouting gegaan?
“Om mij als kind weerbaarder te maken, 
dachten mijn ouders dat Socuting mij goed zou 
doen. Dat was een schot in de roos: veel sociaal 
contact en lekker buiten spelen. Nog steeds ben 
ik met veel plezier lid van Scouting Zaltbom-
mel. Volgend jaar ben ik 25 jaar actief binnen 
onze vereniging!”

Geef je ook leiding?
“Jazeker! Ook alweer bijna 15 jaar. Toen ik als 
jeugdlid overvloog naar de explorers, ging ik 
ook bij de limonadestaf van de bevers, zoals de 
jonge hulpleiding bij ons gekscherend wordt 
genoemd. Veel meer verantwoordelijkheid dan 

het klaarmaken van bekers ranja voor de 
kinderen heb je dan niet, maar ik vond het 
geweldig om te doen. Twee jaar later werd ik 
teamleider bij de scouts, om vervolgens leiding 
te gaan geven bij de explorers. Nu ben ik advi-
seur bij de roverscouts, maar ik doe ook gezellig 
mee met de activiteiten die ze organiseren.”

Wat spreekt je zo aan in leidinggeven?
“Ik vind het leuk om anderen te helpen en om 
activiteiten met een wow-gevoel te organiseren. 
Met de beperkte budgetten vraagt dat om veel 
creativiteit. Die uitdaging ga ik telkens opnieuw 
dolgraag aan. Als roverscoutsadviseur vind ik 
het geweldig om deze nét volwassen jeugdleden 
te helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van 
hun interesses en talenten. Ze bepalen groten-
deels hun eigen koers, zowel binnen Scouting als 
daarbuiten. Waar nodig, probeer ik te sturen en 
mijn levenservaring te delen. Zo heb ik een 
aantal scouts ondersteund bij hun coming-out. 
Dat vind ik ontzettend waardevol. Anderzijds 
leer ik ook veel van hen. De nieuwste straattaal 
bijvoorbeeld!” 

VAN SCOUT
tot

Creatief directeur

“Tot op de dag van 
vandaag is Scouting 
voor mij een geweldige  
uitlaatklep” 
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Wat vond én vind je leuk bij Scouting?
“Fakkels maken, levend stratego, vlotten 
bouwen en kampvuur maken. Nog steeds kan ik 
genieten van spellen als nachtwacht en Weer-
wolven van Wakkerdam. Ik was zo’n kind dat 
elke opkomst aanwezig was, zelfs als ik een 
snotneus of een griepje had. Ook was en ben ik 
een behoorlijk fanatiek deelnemer aan kampen. 
De zomerkampen naar Zuid-Duitsland en 
Tsjechië zijn onvergetelijk! Ook de jaarlijkse 
Jacuzzifeesten, die ik als explorer organiseerde, 
zijn memorabel. Feestvieren met veertig man in 
een zelfgebouwde jacuzzi! Warm gestookt met 
hout, compleet met gepionierde overkapping. 
Zo tof! Voor mij is Scouting tot op de dag van 
vandaag een uitlaatklep, een plek om te ont-
spannen en lol te maken met vrienden. Het 
ongedwongen karakter, zonder winnaarsmenta-
liteit en competitie, past goed bij mij. Daardoor 
kan ik mezelf zijn en mijn grenzen verleggen.”

Wat heeft Scouting je geleerd?
“Scouting heeft mij geleerd om zelfstandig te 
functioneren en probleemoplossend in het 
leven te staan. Ook over samenwerken heb ik 
een hoop geleerd, al blijft dat nog steeds een 
leerpunt voor me. Verder heeft mijn zelfver-
trouwen een boost gekregen. Een groep toe-
spreken en initiatief nemen, is voor mij - mede 
door Scouting - een fluitje van een cent.”

Wat heeft Scouting je nog meer gebracht?
“Vriendschap! Ik heb veel vrienden gemaakt bij 
Scouting; veel daarvan spreek ik nog steeds 
dagelijks (nu online). Ook gaan we een of 

meerdere keren per jaar met elkaar op vakantie. 
Daarbij krijg iedereen de leiding over één dag, 
dan mag je organiseren wat jezelf leuk vindt. 
Onze vakanties zijn daardoor heel divers: van 
een bezoek aan een pretpark tot watersporten 
en van bergwandelen tot citytrips. Met een 
aantal Scoutingvrienden deel ik ook een andere 
hobby: samen reizen we de wereld over om de 
beste achtbanen te ervaren!”

Hoe pas je je Scoutingskills toe in je  
huidige werk?
“Met mijn ouders run ik Van Rijn Tuinoplossin-
gen: in het luxere segment ontwerpen wij tuinen 
en leggen deze ook aan. Als creatief directeur 
van de onderneming komen Scoutingcompe-
tenties, zoals leidinggeven, organiseren, plannen 
en creatief denken, dagelijks van pas. Scouting 
heeft mij ook geleerd om respect te hebben voor 
de natuur en heeft me laten inzien dat het 
belangrijk is om bij te dragen aan de maatschap-
pij. Binnen ons bedrijf is er veel aandacht voor 
het scheppen van nieuwe natuur, zoals het 
aanplanten van mooie planten en bomen bij 
mensen in de tuin. Met onze tuinoplossingen 
bieden we mensen een heerlijke ontspannings-
plek. Zo dragen we bij aan een mooie tegenhan-
ger van de hectische hedenhaagse maatschappij. 
Als klanten zeggen dat hun nieuwe tuin ze 
gelukkig maakt, is mijn missie geslaagd!”

www.vanrijntuinoplossingen.nl
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outdoorcadeau van de ScoutShop maar ook een dagje uit, vakantie 
of winkelplezier. De ScoutShop VVV cadeaukaart maar ook gewone 
VVV cadeaukaarten zijn online in te wisselen op ScoutShop.nl en 
bij de ScoutShop-winkels in Amsterdam, Haarlem, Baarn, Zwolle, 
Utrecht, Vlaardingen of Overasselt. Op ScoutShop.nl vind je 
de evenementen en mobiele ScoutShops waar je je cadeaukaart kunt 
inleveren. Je ScoutShop cadeaukaart kan je ook inleveren bij alle winkels 
in Nederland die VVV-cadeaukaart accepteren*.

De ScoutShop VVV cadeaukaart is exclusief verkrijgbaar 
via ScoutShop.nl vanaf €10,-.

* kijk op vvvcadeaukaart.nl/besteden waar je je cadeaukaart kunt inleveren
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Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, 
denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend 
leven. Niemand associeert deze woorden met 
grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van 
de maatregelen die Scouting Nederland getroffen 
heeft om binnen de organisatie een veilige 
omgeving voor jeugd- en kaderleden te bieden. 

In het najaar van 2021 wordt er binnen Scouting 
Nederland een aangepast VOG-beleid ingevoerd. 
Met dit nieuwe beleid hoeven kaderleden die op 
meerdere niveaus actief zijn, nog maar één VOG 
te hebben, als die VOG is aangevraagd voor de 
criteria informatie, geld, aansturing en personen. 
Daarnaast moeten kaderleden met het nieuwe 
VOG-beleid elke drie jaar een nieuwe VOG 
overleggen.

Het aangepaste VOG-beleid
 komt eraan!
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De komende maanden werken verschillende 
landelijke teams binnen het landelijk servicecen-
trum samen om te zorgen dat het nieuwe beleid 
geïmplementeerd wordt. Er gebeurt een hoop 
achter de schermen. Denk bijvoorbeeld aan het 
opnieuw inrichten van Scouts Online, het 
ontwikkelen van hulpmiddelen en alles wat verder 
handig is om jullie als organisatie zo goed als 
mogelijk te helpen en te zorgen dat iedereen straks 
eenvoudig aan de slag kan met het nieuwe beleid. 

Mocht je vragen hebben over dit onderwerp of 
inhoudelijke vragen hebben over de VOG in het 
algemeen, stuur dan je vraag naar vog@scouting.nl 
of neem iedere derde donderdagavond van de 
maand tussen 17.00 en 20.00 uur contact op met 
de Landelijk VOG coördinator via WhatsApp: 
0657746422. 
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WWW.SCOUTSHOP.NL/PETROMAX

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop 11 échte winkels Producten speciaal getest door en voor scouts

PETROMAX 
DRIEPOOT
€ 64,95

PETROMAX 
DUTCH OVENS
Op het kampvuur een diversiteit aan 
gerechten bereiden? Dat doe je met 
een Dutch Oven (gietijzeren pan). 
Van brood tot soep, en stoofpot tot 
taarten. 

Vanaf € 34,95

PETROMAX 
KOKOSBRIKETTEN
3kg
Worden warmer en gaan in 
vergelijking met gewone briketten 
langer mee. 

€ 8,95

PETROMAX 
DRIEPOOT  D-RING
Met drie stevige takken en deze 
D-ring maak je eenvoudig een 
driepoot voor boven het kampvuur. 

€ 19,95

PETROMAX 
CASSEROLE / 
BROODPAN K8
Onder andere geschikt voor het maken 
van lasagne.

€ 82,95

PETROMAX
ATAGO
Te gebruiken als barbecue, 
vuurplaats maar ook in combinatie 
met je Dutch Oven.

€ 219,95

PETROMAX ACTIE
Bij minimale besteding van € 75,00 
aan Petromax artikelen in de maanden 
mei, juni en juli maak je kans op een 
Petromax Atago t.w.v. € 219,95.
Wat moet je doen? Stuur je 
orderbevestiging naar 
petromax@scoutshop.nl óf laat je 
gegevens achter bij aankoop in onze 
winkels en je maakt automatisch kans 
op de Atago. 

PETROMAX
POFFERTJESPAN
€ 34,95

PETROMAX
BIO BARBECUE
CLEANER
Verwijdert gedroogd vet, olie of 
verbrande resten. 

€ 14,95

PETROMAX
PERCOLATOR
Goed voor 9 koppen koffi  e

€ 42,95

NIEUW

VANAF
€ 34,95

WIN!
t.w.v. € 219,95


