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De toekomst
van reizen
Hoe wordt zout
gemaakt?
Van (water)scout tot
nautisch student
(SDG’s) Sustainable
Development Goals

ONTDEK DE AVONTUURLIJKE WERELD ACHTER SCOUTING

Deze keer in...
Beverpost
In Beverpost leer je deze keer alles over zout.
Daar kun je namelijk véél meer mee dan over je eitje
of je frietjes strooien. Neem maar snel een kijkje!

Scouty
Scouty staat deze keer bomvol flauwe grappen om je ouders en leiding mee aan het lachen te
maken. Ook lees je waar zout eigenlijk vandaan komt
en kun je aan de knutsel voor een bijzonder memoryspel.

Flitz
In Flitz lees je alles over zoutpilaren en
testen we je kennis over eilanden die overal ter
wereld in onze zoute zeeën liggen. En na het lezen
van onze zoute tips, gaat het zout er een stuk
harder doorheen thuis en op kamp!

IXIXEL
In IXIXEL alles over onze speciale ‘Weer
naar buiten’ insigne, handige opruimtips, een tof
idee voor je volgende zomerkamp en nog veel
meer!

Tijdrover
In Tijdrover lees je alles over het reizen van
de toekomst en als je nog een opkomstidee zoekt,
wie weet is vis in zoutkorst maken dan een optie?

Scouts Info
In Scouts Info lees je onder andere alles over de
SDG’s en lokaal Scoutingnieuws, is het feest bij de
activiteitenbank, kun je aan de slag met Tijd voor
avontuur en nog veel meer!
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Hoera, we mogen weer! Een nieuw
Scoutingseizoen is van start. Een
seizoen met meer mogelijkheden en
hopelijk weer vele leuke activiteiten
en evenementen. Met het zomerkamp
nog vers in je geheugen is het tijd om
plannen te maken, toffe dingen te
ondernemen en vriendschappen verder
op te bouwen. Bij een nieuwe, of bij je
oude vertrouwde speltak. Geniet!
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Regenboog zout

De 3 meest bijzondere

ZOUTWEETJES

Wat denk je: is zout alleen maar lekker om te koken? Of
om op je gekookte eitje te strooien? Mis! Er zijn nog veel
meer dingen die je met zout kunt doen.

Eiertrucs met zout
Over eieren gesproken: zout is ook erg handig als je eens een keertje een ei laat vallen.
Dat glibberige eiwit… Blegh! Dé truc: strooi lekker veel zout op het kapotte ei en laat het 10
minuten intrekken. Nu kun je alles met één stuk keukenpapier wegvegen. Zonder natte slierten
of stukjes achter te laten.
Nog een toffe eiertruc met zout. Staat de doos eieren al best lang in de koelkast? Zo test je heel
gemakkelijk of je ei nog vers is. Doe 2 theelepels zout in een glas water. Laat het ei er voorzichtig
in glijden. Drijft je ei? Dan is ie oud en gooi je ‘m liever weg. Zinkt je ei naar de bodem?
Eet smakelijk, je ei is nog eetbaar.
Het kan ijs laten smelten
Kijk maar naar strooizout in de winter. Zout zorgt ervoor
dat water minder snel bevriest. Hoe dat werkt? Het zout
mengt zich met het water in sneeuw of ijs. Dit mengsel
noemen we pekel. Pekel heeft een lager smeltpunt dan
water (dat betekent dat het eerder smelt). Dus als je
wegen met pekel bestrooit, zullen die minder snel
bevriezen. En glij jij minder snel weg met je fiets.

Glimmen en glanzen
Zout is ook een goed schoonmaakmiddel. Voor de doffe vissenkom bijvoorbeeld. De korreltjes schuren het glas
weer schoon. Zo geef je jouw goudvis weer een mooi uitzicht: wrijf de binnenkant van de kom voorzichtig in met
zout en spoel goed af met water. Let wel op dat er echt geen zout achter blijft, daar kan je vis echt niet tegen.
En geef deze tips maar aan je vader en moeder: zout laat ook kranen weer glimmen. En het maakt vieze vlekken
schoon, die na de afwas blijven zitten. Bijvoorbeeld in thee- of koffiebekers. Of meng het met wat citroensap.
Zuren en schuren bij elkaar: dat mengsel maakt vettigheid goed schoon. Handig
voor de snijplank.
Nog een bijzondere – maar niet zo lekkere – poetstip. Ben je op kamp je tandpasta
vergeten? Klinkt heel gek, maar je kunt je tanden ook een keertje met zout
poetsen. Daar worden ze net zo schoon van. Wel extra goed spoelen hè, want echt
lekker is het niet.
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Voorleesverhaal

STRIP

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

De regenboog vangen
Het regent in Hotsjietonia, maar de zon schijnt gelukkig ook. Van achter het
raam kijk ik droog naar de mooie regenboog die te zien is in de regen. Kon ik
altijd maar naar zo’n mooie regenboog kijken, denk ik. Als het weer droog is
buiten, kom ik Keet Kleur tegen. “Hey Stuiter, heb jij ook die mooie regenboog gezien net?”. “Ja!” zeg ik. “Ik zou wel willen dat ik daar altijd naar kon
kijken, maar je kunt hem helaas niet bewaren hè..” Daar weet Keet wel iets op.
Ze vraagt me om bij Rozemarijn een pak zout te halen en een rasp en daarna
naar haar huis te komen. Ik vind Keet met haar hoofd verstopt in een kast. “Ja
hebbes!” roept ze ineens en ze komt weer tevoorschijn. “Hoi Stuiter! Wat fijn
dat je alles hebt meegenomen. Kijk, ik heb wat stoepkrijt gevonden! Met deze
dingen kunnen we de regenboog maken.” We kiezen de kleuren van de regenboog en leggen ze op tafel. Daar liggen ook wat bakjes, een potje, een trechter,
de rasp en het zout dat ik heb meegenomen. “Stuiter, wil jij van elke kleur
stoepkrijt met de rasp voorzichtig wat poeder maken? Voor elke kleur is een
apart bakje.” zegt Keet. Keet verdeelt het zout daarna over de bakjes en geeft
me een lepel. ‘Goed roeren Stuiter, dan krijgen we mooi gekleurd zout!”.
Daarna pakt Keet het potje en de trechter. “En dan gaan we nu de regenboog
vangen!”. Met de trechter doen we
laagje voor laagje het gekleurde zout in het potje, op
volgorde van de kleuren
van de regenboog. Als het
potje tot de rand toe vol
is, doen we het deksel
erop. “Wauw, een
regenboog in een
potje!” roep ik enthousiast. “Daar kan ik wel
altijd naar kijken!”.
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Zoutdeeg
Rozemarijn is dol op
koken. Maar misschien kan
IN DE KEUKEN MET
ze voor dit recept beter de
ROZEMARIJN
hulp inroepen van Keet
Kleur. Dit zoutdeeg is namelijk niet om op te
eten, maar om mee te knutselen. Maak er de
mooiste figuren van en laat ze drogen om te
beschilderen. Net als Keet, als een echte
kunstenaar.

DIT HEB JE NODIG:
e zout
• 3 kopjes bloem • 1 kopj
e water
• 1 theelepel olie • 1 kopj
• bakplaat • verf

Zo maak je het:
• Meng het bloem en het zout in een kom.
Voeg de olie toe. Niet te veel, anders wordt het
deeg straks niet goed hard. Doe er nu steeds
een beetje water bij. Blijf kneden. Doe er steeds
meer water bij. Voelt het deeg aan als klei, dan
is het goed. Het is niet erg als er nog wat water
over is. Blijf kneden totdat het deeg niet meer
plakt. Is het juist te nat, voeg dan nog een klein
beetje bloem toe. Je kunt er nu van maken wat
je maar wilt. Het werkt nu net als klei.
• Verwarm de oven voor op 100 graden. Bak de
figuurtjes 1 uur in de oven. Draai ze om en laat
met de onderkant omhoog ook nog 10 minuten
bakken. Laat de figuurtjes eerst goed afkoelen.
Daarna kun je ze beschilderen.
b eve r post | 9

VOOR JOU
ONTDEKT
OP EXPEDITIE

Rebbels grote voorbeeld is Sterrin, de
vrouwelijke Freek Vonk. Ken jij haar al?
Sterrin is
reptielendeskundige. Ze
reist de hele
wereld over om
onderzoek te
doen naar
reptielen. Over
al haar ontdekkingen schreef
ze het boek
Sterrins Reptielenreis. Ga jij met haar mee op
ontdekkingstocht?
Sterrins Reptielenreis – Sterrin Smalbrugge
Luitingh Sijthoff – A 18,95

MUSKIET

In het bos van Bas en Rebbel woont het
gevaarlijkste dier van de wereld. Ben jij
ook zo benieuwd welk dier dat is? Lees
dan het
geweldige
prentenboek
over de
gekko en de
havik (en het
gevaarlijkste
dier ter
wereld), dan
kom je er
vanzelf
achter.
De gekko en de havik
(en het gevaarlijkste dier ter wereld)
Marc ter Horst – Van Goor – A 12,95

MOVIESTAR

Ben jij net als Stuiter en Keet dol op films?
Dan mag je het kinderfilmfestival Cinekid
niet missen! Van 13 tot 31 oktober kun je
door het hele land de nieuwste vetste
kinderfilms zien in de bioscoop. Wat
dacht je van de spannende sci-fi Captain
Nova! Ook kun je meedoen aan toffe
activiteiten en workshops in het Medialab.

Welke films er bij jou in de buurt draaien,
zie je op cinekid.nl.

UIT JE DAK!

Steven, Sterre en Stanley bezoeken deze
herfstvakantie het toffe Taartrovers Film
Festival. Je kunt daar zoveel doen! Daar
kun je eindeloos spelen, dingen maken en
van alles onderzoeken en ontdekken. Wat
dacht je van een megavette flipperkast?
En lukt het jou auto’s te laten rijden
door stop motion?

Maak een zoute zee
Zou je ook niet een zeemeermin of zeemeerman willen zijn? Lekker
zwemmen in de zoute zee. Keet tovert een doos om tot de onderwaterwereld waarin ze wel zou willen wonen.

Wat heb je nodig?
• Schoenendoos
• Blauw (crêpe)papier
• Wit papier
• Stiften
• Schaar
• Lijm
• Glinstertjes of schelpjes
• Eventueel touw en doppen om
de visjes op te hangen
Zo maak je het
Stap 1. Beplak de binnenkant van de doos
met blauw papier of crêpepapier.
Stap 2. Teken en kleur vissen zo mooi als je kan
en knip ze uit.
Stap 3. Hang de vissen aan papieren strookjes en
plak ze vast aan het plafond OF hang de vissen
aan stukjes touw.
Stap 4. De touwtjes kun je door gleuven
(gemaakt met een mesje) in het plafond steken
en erbovenop vastknopen door een plastic dop
waarin je een gaatje hebt gemaakt. Dan kunnen
de vissen ook echt ‘zwemmen’ door de doppen
aan de bovenkant te verschuiven.
Stap 5. Versier de doos met schelpen, zand,
glinstertjes of ander zeewaardig materiaal uit je
speelgoed.

Het Taartrovers Film Festival 2021 is speciaal
voor kinderen van 2 tot 9 jaar. Je bent welkom
van 27 t/m 31 oktober bij het Natlab in
Eindhoven. www.taartrovers.nl/festival

En klaar is je onderwaterwereld! Tijdens de
opkomst samen een grote zee maken, is natuurlijk ook leuk. Daarna kan er mee gespeeld worden
of maak mooie onderwaterfoto’s.

WINNEN? Stuur je leukste Scoutingavontuur naar beverpost@scouting.nl en wie weet win jij een van deze mooie prijzen.
1 0 | sco u t i n g
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SCOUTY
7 TOT 11 JAAR
15
16
17
18

Geluidenmemory
Hoe wordt het gemaakt
Strip
Dit kan ik beter dan
m'n ouders
20 Voor jou ontdekt
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F OTO G R A F I E : O L I V I E R VA N D E T

INSTALLATIE

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop

11 échte winkels

Producten speciaal getest door en voor scouts

VRIENDENBOEKJE
WELPEN
Een echt welpenvriendenboekje
waarin je al je (scouting)vriendjes
en -vriendinnetjes wat kan
laten schrijven. Ook leuk als
afscheidscadeau voor welpen die
overvliegen naar de scouts.

€ 4,95

MY FIRST OPINEL
KINDERZAKMES
Kinderzakmes met
draaivergrendeling en ronde punt.
Wordt geleverd inclusief riemetui.

€ 24,95

ZAKBOEKJE
WELPEN
Hoe schrijf je een geheime
boodschap in het junglealfabet? Hoe
werkt tochttechniek precies? Wat
moet je doen bij onweer? Hoe help
ik iemand die een bloedneus heeft?
Zakboekje vol met korte informatie
o.a. te gebruiken bij de opkomsten.

EXPEDITIE NATUUR
SURVIVAL ARMBAND
Verkrijgbaar in rood en blauw

€ 5,95

Verkrijgbaar in de maten 140, 152, 164 en
volwassenmaten

€ 24,95

Een muziekinstrument én spel in een. En alles zelfgemaakt.
Genoeg ingrediënten voor een uitdagende opkomst vol lol.

Kijk even bij je moeder in de keukenkast of
daar een busje keukenzout staat. Toevallig ook
een zak grof Himalayazout gevonden? Top!
Snuffel meteen even de knutseldoos door. En je
spaarpot. We zoeken kleine voorwerpen, die
geluid maken als je ze schudt. Denk aan grove
zoutkorrels, muntstukken of bijvoorbeeld een
verdwaald doosje strijkkralen.

Zin in een spelletje?
Dan speel je memory. Wie raadt wat waarin
zit? Schud om het gelijke paar terug te vinden.
Twijfel je? Open dan – voorzichtig – de eieren.
Zin in muziek? Zorg dan dat iedereen twee
eieren heeft met dezelfde vulling. Kunnen jullie
jezelf begeleiden met deze sambaballen?
Succes!

Dit kan ook:
• peperkorrels
• M&M’s
• houten kralen
• rijst
• gedroogde bonen
• bierdoppen
• maiskorrels
Het maakt eigenlijk niet uit, zolang het maar
geluid maakt.

€ 4,95

SCOUTING ORIGINAL
HOODIE NAVY

Geluidenmemory

SCOUTING ORIGINAL
HOODIE BURGUNDY

Verkrijgbaar in de maten 140, 152, XS en
volwassenmaten

Ook heb je nodig:
• surprise-eierdopjes of andere vulbare plastic
eieren (online te koop)
• een grote eierdoos met 20-30 vakjes (eierboer, supermarkt)
De uitdaging zit ‘m niet echt in het maken. Het
enige wat je hoeft te doen, is steeds twee eieren
vullen met dezelfde vulling. Dus twee met fijn
zout, twee met M&M’s, twee met strijkkralen,
enzovoort. Sluit ze goed af en zet ze door
elkaar in de eierdoos. Schud je ze, dan maken
ze elk een eigen geluid.

TIP
Je kunt de plastic eieren ook nog
beschilderen of afplakken met
gezellig washitape. Zo ziet je
muziekspel er helemaal vrolijk uit.

€ 24,95

WWW.SCOUTSHOP.NL
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meter onder de grond. In Friesland zelfs op een diepte
van 2.500 meter tot 3.000 meter. Het gewonnen zout
wordt vooral gebruikt voor consumptie (daarom
noemen we het ook wel keukenzout). Ook kan het
worden gebruikt als onthardingszout, strooizout en als
grondstof voor de chemische industrie. Wist je dat
zoutwinning zorgt voor daling van de bodem? Dit gaat
zo langzaam dat we hier (nu nog) niets van merken.

HOE
WORDT
Zout is een handig product. Het is niet alleen een
heerlijke smaakmaker, je strooit het ook in de winter
over wegen om te voorkomen dat ze bevriezen. Wat
is zout eigenlijk? Waar halen we zout vandaan? En hoe?

Vind jij dat ook zo lekker, een snufje zout op je
gekookte eitje? Of over je frietjes? Zout als smaak
kennen we allemaal. We kennen verschillende soorten
zout: tafelzout, (Middellandse) zeezout, steenzout,
magnesiumzout, Himalayazout. Dan heb je nog fijn
zout en grof zout.
Kleine deeltjes
Maar wat is zout nu eigenlijk? Een zoutkorrel bestaat
uit hele kleine deeltjes. Deze deeltjes noemen we
atomen. Je kunt ze niet met je blote oog zien. Alleen
als je door een hele goede microscoop kijkt, zie je dat
de korrels uit twee verschillende deeltjes bestaan:
natrium en chloor. Samen vormen die deeltjes een
zoutkorrel. In de scheikunde noemen we zout ook wel
natriumchloride (NaCl).
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HET
GEMAAKT

Zout uit de zee
Heb je wel eens bij het zwemmen in de zee een slok
zeewater binnengekregen? Zout he! Dan weet je gelijk
waar ze vroeger – en in sommige landen nog steeds –
het zout vandaan haalden. Tegenwoordig wordt zout
ook uit de grond gehaald. Dat zout verzamelen uit de
natuur noemen we zout winnen.

Zeezout
In andere landen gebruiken ze ook andere manieren om
zout te winnen. In warmere landen laten ze bijvoorbeeld de zee overlopen over het land. Dit water wordt
dan opgeslagen in grote, ondiepe bakken. Door de
warmte van de zon verdampt dan het water en blijft
het zout over. Dit kan dan makkelijk verzameld worden!
Het zout dat op deze manier wordt verzameld noem je
zeezout. In Nederland is het te koud om op deze
manier zout te winnen.

STRIP

Zoutmijnen
Ook wordt er zout gewonnen uit zoutmijnen. Dit
werd vooral vroeger gedaan, maar in sommige
landen zijn er nog steeds werkende mijnen. Deze
mijnen liggen wel 300 meter onder de grond. De
mensen die in de mijnen werken hakken het zout in
grote stukken uit de grond. Als je op vakantie een
oude zoutmijn kunt bezoeken, is dat absoluut een
aanrader, dan zie je met eigen ogen hoe het zout
winnen in zijn werk gaat.

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

Diepe zoutlagen
Wist je dat we in Nederland al heel lang bezig zijn met
het winnen van zout? Vroeger werd - zoals gezegd het zout vooral uit de zee gewonnen. Tegenwoordig
wordt zout uit de grond gehaald. Dat doen we door
oplosmijnbouw. In het noorden en oosten van
Nederland zijn op sommige plekken in de ondergrond
dikke zoutlagen van soms wel honderden meters dik
te vinden. De ondiepste zoutlagen bevinden zich op
een diepte vanaf 100 meter, de diepste zoutlagen vind
je tot een diepte van 5.000 meter.

Steenzout
In Nederland wordt er op verschillende plaatsen
steenzout, oftewel keukenzout, gewonnen: in Twente
bij Hengelo, in Groningen bij Winschoten en Zuidwending en in Friesland bij Harlingen. Bij Veendam wordt
magnesiumzout gewonnen. De meeste winningen
vinden plaats op een diepte van 200 meter tot 1.600
meter. In Nieuwe Pekela bijvoorbeeld zit zout 171
meter onder de grond en in Winschoten zit het 421
sco ut y | 1 7

DIT KAN IK BETER
DAN M’N OUDERS!

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

Wat betekenen
spreekwoorden
met zout?

Ongezouten humor

Als je tijdens het eten of bij de afwas een
mop vertelt of een raadsel, verdwijnt
meteen de serieuze sfeer. Wij zetten
allerlei soorten en maten bij elkaar.
Wedden dat je ouders even ontspannen
en niet meer op alle slakken zout leggen?

Het is wit en zwart en het hupt.
Rara wat is het? Een springuin.
Het is geel en de afwas staat erop.
Wat is het? Het banaanrecht.
Een olifant ging naar het theater.
Wat denk je? Toneelstuk.
Een man verkoopt zijn nogal grote
hond. Vraagt de nieuwe eigenaar:
‘Houdt hij wel van kleine kinderen?’
‘Jazeker, maar u kunt beter hondenkoekjes kopen, die zijn goedkoper!’
Twee kikkers zitten in de achtbaan.
Zegt de een egen de ander: ‘Ben je
misselijk?’ ‘Nee, hoezo?’ ‘Nou, je ziet
nogal groen.’

Het is zwart en als je het van het
dak afgooit, is je kachel stuk. Wat is
het?
Je kachel.
‘Mama, papa zegt dat we van de
apen afstammen. Klopt dat?’ ‘Weet
ik niet Jantje. Je vader heeft me
nooit aan zijn familie voorgesteld.’

‘Ik ben mijn poes kwijt.’ ‘Ojee!
Misschien kun je een advertentie in
de krant zetten.’ ‘Hoezo, mijn poes
kan toch niet lezen?’

Waarom vliegen vogels in het najaar naar het zuiden?
Omdat lopen te ver is.

‘Wat is het verschil tussen een koe
en een brievenbus?’ ‘Geen idee.’
‘Nou, dan kun je later beter geen
postbode worden.’

Agent: ‘Weet u wel dat u geen
nummerplaat op uw auto hebt?!’
Automobilist: ‘Natuurlijk, maar dat
geeft niks. Ik ken het nummer uit
mijn hoofd.’

Wie ligt het eerst in z’n bed, een
haas of een krokodil?
De haas, want die hoeft maar twee
tanden te poetsen!

Een veldmuisje kijkt verlangend
naar een voorbijvliegende vleermuis. ‘Mama,’ vraagt het muisje, ‘als
ik later groot ben, mag ik dan ook bij
de luchtmacht?’
Rara: ik reis heel ver, maar kom niet
uit mijn hoekje. Wie ben ik?
Een postzegel.
Wat is het verschil tussen een vlieg
en een mug?
Een mug kan wel vliegen, maar een
vlieg kan niet muggen.
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Op alle slakken zout leggen

Vraagt de buurvrouw aan Jantje:
‘Hoe heet je nieuwe broertje?’ Zegt
Jantje: ‘Dat weet ik niet, hij kan nog
niet praten.’

Dit betekent: aanmerkingen maken op
alle foutjes. Terwijl eigenlijk niet alles
belangrijk genoeg is om er commentaar
op te hebben. Herken je dit gedrag van
iemand?

Met een korreltje zout nemen
Als je iets niet helemaal moet geloven.
Een overdreven verhaal - zoals een mop
- of een gemene opmerking moet je je
maar niet aantrekken: neem het met een
korreltje zout.

Ongezouten
Een ongezouten mening hebben betekent: zonder je te storen aan de regels
van fatsoen. Dus je zegt gewoon precies
hoe je erover denkt. Ongezouten
betekent ook smaakloos en flauw.
Grappen zijn vaak flauw.

Het is groen en vliegt door de kerk.
Een heilig boontje.
Het is groen en het rolt van een
berg.
Een slawine.
‘Tante, bent u van ijzer?’ ‘Nee
Jantje, hoezo?’ Nou, mijn vader zegt
dat u een tang bent.’
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VOOR JOU
ONTDEKT

Vreemde luchtjes

In het huis waar Lucie en
haar broertje Benno gaan
wonen, hangt een
vreemde geur. Het ruikt
naar duizend dingen
tegelijk! Waar komt die
geur vandaan? Samen
met buurjongen Mats
gaan ze op onderzoek uit.
Er hangt een geheim in de
lucht is deel 1 van de
spannende en avontuurlijke boekenserie over de
Magische Apotheek die je in een ruk uitleest!
De magische apotheek – Anna Ruhe
Van Holkema & Warendorf – A 9,99
WIN! We mogen 1 exemplaar van dit boek weggeven!

Dino's op de  zuidpool

Dinofans opgelet! Vanaf 14 oktober draait in het
Haagse filmtheater Omniversum de spectaculaire
grootbeeldfilm Dino’s van de Zuidpool. Ontdek
hoe deze groene, prehistorische wereld een
bevroren woestijn en de koudste plek op aarde is
geworden en wat er verborgen ligt onder de
gletsjers van de Zuidpool.

Dino’s van de Zuidpool – Omniversum
President Kennedylaan 5 - Den Haag
WIN! We mogen 3 x 2 kaartjes weggeven!

Eilandgeheimen

De drie delen van de Stormwachter vormen samen
een geweldige avonturenserie. In deel 1 maken we
kennis met Fionn Boyle. Hij neemt het stokje over
van zijn opa en wordt de
nieuwe stormwachter van
het eiland Arranmore. Het
is zijn taak de magische
krachten van het eiland in
toom te houden en het te
beschermen tegen
vijanden. Maar er is nog
een kaper aan de kust; de
strijd om het Wachterschap barst los. Het is het begin van een superspannend drieluik vol avonturen en magie!

YOUR
STORY
STARTS
HERE

Serie Stormwachter – Catherine Doyle
Fantoom uitgeverij – A 17,99
WIN! We mogen 2x de serie van deze boeken weggeven!

Magisch avontuur

Ga samen met de tweeling Arthur en Roos terug
naar het Land van Raas, een magische fantasiewereld vol draken,
zeemeerminnen,
eenhoorns,
tovenaars en …
slechteriken. Je
komt er alleen door
in het vouwbed van
opa te kruipen.
Durf jij de strijd aan
te gaan met
Strokop en ervoor te
zorgen dat Raas voor
altijd blijft bestaan?

GRITEX
MEMBRAAN
ADEMEND EN
WATERAFSTOTEND

1

3

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

4

SUPPORT SYSTEM
VOOR STABILITEIT
EN GOEDE
AFWIKKELING

Terug naar Raas – Jenny McLachlan
Van Goor – A 18,99
WIN! We mogen 1 exemplaar van dit boek weggeven!

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

2

SUÈDE LEDER
EN STEVIG TEXTIEL

FLITZ
11 TOT 15 JAAR
24 Zoutpilaren
26 Z oute zaken
27 In de knoop
28 Hoe maak je zelf

2 2 | sco u t i n g maga zi n e

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

ZOUTPILAREN
Pas op dat ze je niet verblinden! Zoutpilaren kunnen fonkelen
als diamanten in de zon. Soms lijken ze juist meer op bruine
rotsen. Ze zijn helemaal gemaakt van zoutkristallen. Hoe ontstaan ze en waar kun je ze bekijken?

Dit was een hype
Vooral in en rond de Dode Zee vind je zoutkunst. Dit grote meer in de woestijn van Israël
ligt op het laagste punt van de wereld, op een
zoute bodemlaag. Omdat er meer water
verdampt dan er binnenkomt, is het water van
de Dode Zee het allerzoutste ter wereld. Je blijft
hier drijven op het zout, dus je kunt niet onder
water zwemmen!
Stalactieten en stalagmieten
Er zijn allerlei grillige zoutformaties, dat betekent
vormen van zout. Bijvoorbeeld in kilometerslange zoutgrotten. Stalactieten aan het plafond en
stalagmieten vanaf de grond groeien doordat
druppels water eeuwenlang door de grot
sijpelen. Het water verdwijnt, maar het zout blijft
zitten. De zoutpilaren ontstaan uit de zoute
lagen van de aardbodem die door de druk van
onderaf omhoog zijn gekomen. Net zoals lava er
soms uit wordt geperst. Door kristallisatie, het
groeien en samenklitten van de zoutkristallen, ontstaat de vorm.

Veranderen in een zoutpilaar
Er als een zoutpilaar bij staan: die uitdrukking
betekent dat je bewegingloos staat te kijken.
Bijvoorbeeld omdat je stijf staat van de schrik, of
juist omdat je in een slome bui bent. De uitdrukking komt van een verhaal in de Bijbel, waarin de
vrouw van Lot verandert in een zoutzuil. Het gaat
zo: Lot en zijn gezin krijgen een boodschap van
God dat ze kunnen vluchten uit de oorlogsstad
Sodom vóórdat die door God vernietigd wordt.
Maar er is één regel: ze mogen niet meer achteromkijken. Toen de vrouw van Lot dit toch deed,
veranderde ze in een zoutzuil. Niet heel prettig,
lijkt ons. Maar geologen, dat zijn mensen die de
aardkorst bestuderen, zeggen nu dat het geen
straf van God was, maar gezichtsbedrog. De
geologen ontdekten dat Sodom in de buurt
moet hebben gelegen van de Dode Zee. De
vluchtende mensen uit Sodom zagen dus niet
een vrouw, maar gewoon een échte zoutpilaar!

SCOUTPROOF

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop

11 échte winkels

Producten speciaal getest door en voor scouts

SCOUTSMES
€ 22,95

SCOUTPROOF
KOMPAS
Plaatkompas met 2 schaalverdelingen, loep en lineaal.

€ 7,95

ZAKBOEKJE
SCOUTS
€ 4,95

HET ZEILBOEK
Het vernieuwde en moderne
cursusboek voor de kwaliﬁcaties
CWO kielboot I t/m IV.

€ 20,95

KAARTHOEKMETER
Bankpasformaat

PL EN APL BANDJE

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

Eén bandje voor de APL, word je
(later) PL dan komt er een tweede
bandje bij.

€ 0,70

€ 1,50

HOOFDLAMP
SCOUTPROOF

WATERDICHTE
TON
3,6 liter

€ 14,95

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
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6,4 liter

€ 19,95

Stopperknopen gebruiken

Zoute zaken

Duik in de zee en je weet: dát is pas zout.
Maar wat weet je van deze dieren en
(ei)landen in de wereldzeeën?

1.

De strandlengte op de Waddeneilanden
van meeste aantal kilometers naar
minste… Wat is de juiste volgorde?
A. Terschelling Schiermonnikoog Texel 		
Vlieland Ameland
B. Texel Ameland Terschelling
Schiermonnikoog Vlieland
C. Schiermonnikoog Texel Vlieland
Ameland Terschelling

2.

Op welke eilandengroep in de stille
oceaan vind je de grootste en
heetste vulkaan ter wereld?
A. Hawaï
B. Fiji
C. Samoa

3. Welke kleur heeft de huid van de ijsbeer?
A. Wit
B. Witgeel
C. Geel
D. Zwart

4. Waarvoor werd de huid van de
witte haai vroeger gebruikt?
A. Als isolatie
B. Als dakbedekking
C. Als schuurpapier

5. Hoe wordt een viseter genoemd?
A. Piscivoor
B. Flexitariër
C. Herbivoor
D. Pescotariër

Antwoorden
1 -B: Hoe kleiner hoe minder strand gaat niet op voor de Waddeneilanden. Het relatief kleine Ameland heeft maar liefst 27 kilometer strand, dat is maar 1 kilometer minder dan Texel. Terschelling heeft 20
kilometer strand, Schiermonnikoog 18 en Vlieland slechts 12. 2-A: Vulkaan Pühãhonu op Hawaï ligt maar 50 meter boven zee, dus je ziet maar een klein stukje van de rots, die - vanaf de oceaanbodem gemeten
- 4500 meter hoog is. Het gevaarte bevat zo'n 150.000 kubieke kilometer rots, maar is gelukkig niet meer actief. 3-D: Zijn vacht mag dan wit of gelig wit zijn, de huid van de ijsbeer is zwart. Ieder haartje van
de vacht transporteert licht, en dus warmte, naar de huid. De zwarte huid houdt de warmte vast in plaats van die te weerkaatsen zoals een witte huid zou doen. Het is dus een extra isolatielaag om de ijsbeer
warm te houden in het ijskoude poolklimaat. 4-C: De huid van de witte haai bestaat uit heel kleine, harde, tandachtige schubben en is dus heel ruw. 5-A en D: Piscivoor staat voor dieren die alleen vis eten.
Pescotariër staat voor mensen die geen dieren, maar wel vis eten. Ze worden ook wel visetende vegatariërs genoemd. een Herbivoor eet alleen planten. Flexitariërs zijn mensen die minstens 1 dag per week
geen vlees of vis eten.
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Stopperknopen zijn geknoopte- of gesplitste
verdikkingen in het uiteinde van een touw,
waarmee wordt voorkomen dat een touw
door een gat wordt getrokken, dus wordt
gestopt achter het gat. Er zijn veel soorten
knopen die je hiervoor kunt gebruiken. Een
bekende toepassing is bij het gebruik van
een naald en draad, waarbij aan het eind van
de draad een klein knoopje komt, zodat de
draad bij de eerste doorsteek aan de stof
blijft zitten.
Op de foto ook een paar andere toepassingen. Links een hout aan een koord, dat
helemaal door het hout gaat en aan de

onderkant een stopperknoop. Daarnaast een
langer hout aan een koord. Je ziet dat er
geen knoop aan de onderkant zit. Er is een
kort gat geboord en aan de achterkant haaks
daarop een breder gat waar de stopperknoop in valt. Die truc is ook gedaan bij het
dwars liggende hout met ophanglus. Rechts
daarboven een kort handvat. Hier is aan de
onderkant het gat groter gemaakt, waar de
stopperknoop dan in ‘verstopt’ is. Rechts
een voorbeeld waarbij het gat veel groter is
dan de dikte van het koord. Met een goed
passende ring op de kleine stopperknoop is
dat opgelost. Op de website knoopenzo.nl
vind je gedetailleerde uitleg en meer ideeën.

Meer informatie over dit onderwerp:
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Hoe maak je zelf...

hulpmiddeltjes
van zout
Voor schoonmaken, acné, eczeem of om
eten te bewaren: eigenlijk is zout een
wondermiddel! We geven je vast een aantal
tips om de korrels op een andere manier te
gebruiken dan als smaakmaker op je patat.

Vlekkenverwijderaar
Zweetvlekken in je kleding? Los vier eetlepels
zout in één liter heet water op, en leg je
kledingstuk te weken. Theekoppen
met bruine aanslag
krijg je zo schoon:
wrijf de binnenkant
in met zout en
poets met een
vochtige doek.

Anti-puistjes-maskertje
Acne kan vervelend zijn. Zout vermindert de
ontsteking, bijvoorbeeld als je zwemt in
zeewater. Of meng een beetje baking soda (=
zuiveringszout) met een eetlepel warm water
en stip met dit papje de puist aan. Laat
indrogen.

Luchtverfrisser
Een schaaltje of jampotje met baking soda
maakt de lucht in je tienerkamer frisser. Zout
absorbeert en bindt namelijk vieze geurtjes.
Als je een waxinelichtje ertussen duwt, heb je
meteen een sfeerlichtje.
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Frisse huisdieren

Zoutwaterbad tegen gezwollen voeten

Vieze luchtjes aan je
hond of kat? Borstel
hun vacht met baking
soda.

Na een dag lopen met de Scoutinggroep,
verdienen je voeten rust. Strooi een grote
hoeveelheid zout in een teil met warm water
en laat ze weken. Daarna zijn ze ontspannen,
lekker zacht en het zout verwijdert ook vieze
geurtjes. Heb je eelt, dan is dit ook het
moment om te scrubben.

OP KAMP MET ZOUT
Vergeet geen zout als je gaat kamperen! Het
maakt elk eten lekkerder. Mocht je nou kilo's
aardappelen moeten schillen voor je Scoutinggroep, zet dan een grote emmer zoutwater
neer om de vers geschilde patatjes in te
gooien. Zo worden ze niet bruin. Nog wat
survivaltips:

Anti-jeuk-kompres
Gebeten door een insect? Dompel een doekje
in een mix van zout en water en gebruik het
als kompres om je huid te koelen en de jeuk te
verlichten.

Deodorant
Stinkende handen of voeten kun je inwrijven
met wat zout om de dode huidcellen te
verwijderen. Het resultaat is fris en glad. Voeg
een paar druppels citroensap toe voor een
nieuwe geur.

ZOUT ALS GENEESMIDDEL
In de geschiedenis werd zout gezien als
wondermiddel voor allerlei kwalen, zoals
keelpijn, tandpijn, huidproblemen zoals
schilfers en zelfs luiheid. Wat is nog steeds
handig?

Gorgelen tegen een ontstoken keel
Meng één theelepel keukenzout
in een mok (200 ml) lauwwarm
kraanwater en gorgel
hiermee om pijn in je keel
te verlichten.
Voor mondhygiëne is zout
ook ideaal:
wondjes of een
onfris gevoel
verdwijnen als je
gorgelt met zout water.

Neusspoeling bij verkoudheid
Wist je dat het beter is om je neus op te halen
dan te snuiten? Spoelen met zout water is nog
frisser. Doe één theelepel keukenzout of
zeezout in een mok lauwwarm water. Neem
een speciale neusdouche (van de drogist) of
een kommetje met een tuitje om te gieten.
Een spuitje of bidon werkt ook. Buig over over
de wastafel en zet het kommetje aan je neus.
Snuif met één neusgat totdat het zoutwater in
je keel komt - het andere neusgat druk je
dicht. Spuug uit via je mond. Herhaal met het
andere neusgat en tot je neusvocht helder is.

ZOUT VERFRIST
Wist je dat er veel yogabeoefenaars
zijn die neusspoelen met zout? Het
zuivert je luchtwegen, dus je kunt
vrijer in- en uitademen. Een leuk en
verfrissend ritueel.

WELK ZOUT HEB JE NODIG?
Gewoon keukenzout (natriumchloride) en warm water zijn vaak
voldoende. Voor de ‘geneesmiddelen’ hoeft het water niet eerst
gekookt te worden, want Nederlands kraanwater is schoon genoeg.
Voor beautytrucs wordt vaak
zeezout gebruikt, daar is geen
jodium aan toegevoegd, maar dat
hoeft niet tenzij je stevig wilt
scrubben. Het bakmiddel ‘baking
soda’ (zuiveringszout, natriumbicarbonaat) is een alleskunner voor in
en om het huis en voor je uiterlijke
verzorging. Meer tips vind je op
internet.
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Van (water)scout tot nautisch student
Als een vis op het water
Er zijn ruim 275 waterscoutinggroepen in Nederland. Je vindt ze aan de kust, bij meren en rivieren.
Waterscouts doen allerlei uitdagende wateractiviteiten, zoals kanoën en zeilen. Sommige waterscouts kiezen voor een toekomst op het water.
Jop, Pippi, Siedse en Lisa vertellen welke rol
(water)Scouting speelde bij de keuze van hun
opleiding. Misschien ook iets voor jou?
Jop van Winsen is 23 en studeert Maritieme Techniek
in Rotterdam. Hij is al jarenlang lid bij Scouting
Heenetrecht in Tholen. Hij heeft ook een tijdje
leidinggegeven, maar heeft het er inmiddels te druk
voor met zijn studie en werk bij de reddingsbrigade.
Volgend jaar studeert hij af en dan wil hij uitvoerder
worden bij een offshorebedrijf als Boskalis. Misschien
gaat hij windmolenparken bouwen of de baggersector
in. ‘Nederlanders zijn de beste baggeraars ter wereld.
Daar wil ik wel mijn steentje aan bijdragen.’

Heeft je lidmaatschap bij een waterscoutinggroep
invloed gehad op je keuze voor een nautische
opleiding? ‘In mijn groep zaten veel leden die een
opleiding wilden doen tot ‘marof’: maritiem officier
alle schepen. Ook de leiding deed dat soort werk. Ze
vertelden altijd piratenverhalen over wat ze meemaakten op zee. Toen ben ik ook gaan kijken, maar
scheepsbouwkunde leek mij leuker.’
Had je bij waterscouting een basis waarop je kan
varen tijdens je studie? ‘Niet bij mijn opleiding, die
heel technisch is. Maar wel in mijn bijbaan op de
Stoere Eenvoud, een zeilklipper uit 1905. Daar heb ik
heel veel aan alle regels en knopen die ik heb geleerd
bij Scouting!’
Had je ook zonder waterscouting de keuze
gemaakt voor een nautische opleiding? ‘Dat denk ik
wel. Mijn ouders hebben een boot, ik zeil mijn hele
leven al.’
Pippi Scheiberlich is 22 en studeert net als Jop aan het
Rotterdam Mainport Institute, waar ze de opleiding
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tot maritiem officier doet. Volgend jaar moet ze
kiezen of ze doorgaat als machinist of stuurman. Het
wordt machinist; ze heeft al ervaren hoe leuk het werk
is nadat ze een contract heeft gevaren bij de Holland-Amerika Lijn. Als machinist staat ze in de
machinekamer, waar ze de enorme motoren draaiende
houdt. Ze zit sinds haar 8e op Scouting bij de
Watergeuzen in Vlissingen, waar ze nu leidinggeeft aan
de waterwelpen.
Welke rol speelde Scouting bij de keuze van je
opleiding tot machinist? ‘Ik vond school nooit zo
leuk, maar bij Scouting had ik de tijd van mijn leven.
Met deze opleiding maak ik van mijn hobby mijn werk.
Ik ben ook wel een beetje warm gemaakt door de
leiding, waarvan sommigen op zee werkten. Veel
jongens op de groep kozen voor een maritieme
opleiding.’
Alleen jongens? ‘Het is inderdaad een mannenwereld.
Er zitten vaak maar 1 tot 2 meiden in een klas van 30
en ook aan boord zijn voornamelijk mannen. Maar
daar gaat iedereen goed mee om.’
Welke ervaringen die je bij Scouting hebt opgedaan neem je mee naar je opleiding? ‘Dat zijn er
best veel. Het onderhoud aan de lelievletten
bijvoorbeeld. En het omgaan met stress. Het werken
met je handen en het samenwerken zijn ook bij
beiden belangrijk. Net als het creatief nadenken en
het leidinggeven.’
En andersom? ‘Op school heb ik leren lassen, dat
komt goed van pas bij Scouting. En ik heb beter leren
kijken naar veiligheid aan boord.’
Zou je andere scouts je opleiding aanraden? ‘Zeker!
De opleiding past heel goed in het plaatje dat je bij
Scouting ontwikkelt!’
Siedse Boer is 21 en net afgestudeerd aan het
Scheepvaart en Transport College in Rotterdam. Hij
deed de opleiding Kapitein Binnenvaart. Om echt
kapitein te worden moet hij nog 180 vaardagen maken,
maar hij heeft besloten leraar Engels te worden. Hoewel
het varen zelf goed bij hem past, mist hij persoonlijk
contact tijdens het varen. Als dertienjarige begon hij
bij de waterscouts van Scouting Olivier van Noort II in
Schoonhoven, en nu geeft hij die zelf leiding.

Heeft Scouting invloed gehad op je keuze om naar
het STC te gaan? ‘Dat denk ik wel, want wij varen op
de Lek en dan vaar je tussen schepen als beunschepen,
tankers, containerschepen en koppelverbanden. Het
leek mij interessant om daar later zelf op te varen.’
Was waterscouting een goede voorbereiding op je
opleiding? ‘Op sommige onderdelen zeker. Ik kende
al een groot gedeelte van de knopen. En omdat wij op
de Lek varen kende ik alle reglementen al. Die zijn heel
belangrijk als je het vak gaat leren. Daarnaast wist ik
ook al veel over onderhoud.’
Zou je jouw opleiding aanraden aan andere waterscouts? ‘Zeker als je praktisch ingesteld bent en van
varen houdt. Het is een heel belangrijk beroep, het
werk is afwisselend en je komt op allerlei plaatsen.
Maar je moet er wel tegen kunnen om lang van huis te
zijn en goed op jezelf kunnen zijn.’
Lisa Bloemers is 27 en heeft na een opleiding
Eventmanagement aan de HKU de Zeevaartschool in
Enkhuizen gedaan. Hier ligt de focus op zeilende
schepen. Met haar eigen eventmanagementbedrijf
probeert ze land- en waterleven samen te voegen en
tegelijk de wereld mooier te maken. Binnenkort werkt
ze drie weken als matroos op de tjalk Vrijbuiter, om
samen met een groep scholieren inspirerende ‘groene’
plekken in heel Nederland te bezoeken. Ze zat bij
Scouting Elfregi Helen Keller in Heemskerk.
Welke rol heeft Scouting gespeeld in je keuze voor
de Zeevaartschool? ‘Bij Scouting ontdekte ik dat ik
vrolijk word van weekenden weg, avonturen beleven
in de duinen en leven vanuit een rugzak. Het leven op
een schip past dus goed bij mij. Het varen kreeg ik
mee door het zeilbootje van mijn moeder. Hoe beter
ik haar hielp, hoe meer ik ermee mocht spelen.’
Zou je de Zeevaartschool aanraden aan andere
scouts? ‘Zeker! Je leert alles over varen: hoe een
motor werkt, welke regels er gelden, meteorologie,
noem maar op. Het is natuurlijk niet alleen theorie, je
moet alles ook zelf meemaken. Het is een hele leuke
school, vol gelijkgestemde mensen. Lekker eigenzinnig, zoals iedereen op het water…’
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DE
LEUKSTE
APPS

DE LEUKSTE
BLOGS/VLOGS

humit

Een app voor muzikale creatievelingen: humit is opgericht als
sociaal netwerk voor het ontdekken én delen
van nieuwe muziek. Je deelt een kort fragment
van jouw favoriete nummer(s) en daarna
kunnen je volgers deze fragmentjes (die ‘hums’
worden genoemd worden) remixen en zo
nieuwe muziek maken. De app draait dus
volledig om het ontdekken van nieuwe muziek
en hier samen over praten.
humit | Gratis | Android en iPhone

Postmodern.

Tijd voor een goed gesprek.
‘Geloof je in leven na de dood?’,
‘Wat is het beste boek ooit?’ en ‘Wat betekent
creativiteit voor jou?’ Van je vrienden weet je
het vaak wel. Maar wil je weleens weten wat
anderen van deze dringende zaken vinden?
Met Postmodern. klets je – anoniem - met
vreemden van over de hele wereld over een
bepaald thema. Let op: de voertaal is Engels.
Postmodern. | Gratis | Android en iPhone

jngl.nl

Houd jij amper een cactus in leven? Maar
zou je best weleens langer willen genieten
van een mooie kamerplant. Dan is jngl.nl
jouw blog. Planten schoonmaken, potgrond
voor beginners, thee zetten van je eigen
theeplant: alles, maar dan ook echt alles
over de groei en bloei van kamerplanten
vind je hier. Met handige tips hoe je ze moet
verzorgen. De eerste stap op weg naar jouw
eigen urban jungle.

Laoshi

Do you speak Chinese? Jazeker!
Nou ja een beetje dan. Steeds meer
mensen willen Chinees leren. Niet zo gek sinds
de invloed van dit land verder en verder reikt.
Maar oh, wat een lastige taal. Daar komt Laoshi
om de hoek kijken. Deze app probeert Chinees
leren makkelijker te maken door met geheugenkaartjes te werken. Ook kun je er Chinese tekens
oefenen door ze na te tekenen op het scherm van
je smartphone.
Laoshi | Gratis | Android en iPhone
3 4 | sco u t i n g maga zi n e

baxofthings.wordpress.com

Heb jij The Crown ook gebinged op Netflix?
Snuffel dan eens rond in deze blogomgeving.
Blogger Marieke houdt je – in het Engels - helemaal up-to-date over de verschillende
koningshuizen en andere Europese royalty. Sisi,
de keizerin van Oostenrijk, triggerde haar ooit
om te gaan schrijven over boeiende mensen in
spannende tijden! Inclusief kijktips voor films en
series.
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Ondrej

David
Daphne

“Hij leert mij Tsjechisch en ik hem Nederlands”
Daphne: “Ondřej en ik leerden elkaar drie jaar geleden
kennen op Intercamp in België. Dat is een weekend
waarbij verschillende scouts en explorers vanuit meerdere
landen bij elkaar komen voor een weekend vol sport- en
spelactiviteiten, een hike, muziek, swopmarkten en nog
veel meer. We ontmoetten elkaar tijdens het verkennen
van het terrein, we kletsten wat en de dag erna kwamen
we bij toeval bij elkaar in de groep terecht bij een
activiteit. Het klikte meteen goed tussen ons. De rest van
de week ondernamen we veel samen en dat heeft ons
zoveel mooie momenten opgeleverd. Zeker bij de hike,
waar niet alles ging zoals gepland. Wat hebben we toen
veel gelachen! In korte tijd hebben we elkaar ontzettend
goed leren kennen. Het jaar daarop zagen we elkaar weer
op Intercamp. Het was bijzonder dat het gelijk weer klikte,
want we hadden elkaar een jaar niet gezien!
Wat ik leuk vind aan Ondřej is dat hij zo anders is dan ik.
Ondanks de taalbarrière, hij komt uit Tsjechië en spreekt
Tsjechisch en we kunnen uren met elkaar praten. Hij is
gigantisch fanatiek met fietsen, terwijl ik juist meer op
mijn longboard te vinden ben. Die verschillen tussen ons
maakt onze vriendschap juist speciaal. Ik leer Tsjechisch
van hem, hij Nederlands van mij. Ook geven we elkaar
veel tips over leidinggeven, kooktechnieken en kamperen
in buitenland.
Door de grote afstand tussen onze woonplaatsen, kunnen
we elkaar maar weinig zien. Dat vind ik echt ontzettend
jammer! Het liefst zou ik regelmatig met hem afspreken
en lekker bijkletsen. Of samen gaan klimmen of pionieren.
Helaas zit dat er nu niet in. Door corona hebben we elkaar
al twee jaar niet gezien, hopelijk zien we elkaar in 2022
weer bij Intercamp. We zullen dan als leiding meegaan en
niet langer als jeugdleden.

“We verschillen veel, maar ook weer niet”
Ondřej: “Daphne en ik kennen elkaar van Intercamp; zij
was daar voor het eerst met haar groep, ik was toen al
twee keer eerder geweest. We kwamen elkaar per toeval
tegen toen we terug naar onze tent liepen en zij bij het
podium zaten te kletsen met hun groep en iemand vroeg of
we erbij kwamen zitten. We hebben twee leuke en volle
dagen gehad waarin we veel ervaringen hebben uitgewisseld. Ik vind de diepgaande gesprekken die ik met Daphne
voer een van de leukste dingen om samen te doen. We
hebben zoveel besproken ondertussen, van verschillen tot
overeenkomsten tussen ons en de landen waar we wonen.
We praatten over politiek, vluchtelingen, school en
opleidingen, Scouting, onze thuislanden, typische dingen
aan onszelf, vrienden, relaties en nog veel meer. Dat is
heel interessant!
Wat ik leuk vind aan Daphne is dat ze enorm enthousiast is
en een fijne gesprekspartner is. Ook vind ik het gaaf dat ze
de moeite neemt om mij op verjaardagen in het Tsjechisch
te feliciteren of juist eens een berichtje stuurt.
We verschillen veel, maar toch ook niet, Scouting verbindt
en zorgt voor gelijkheid. Hoewel we uit andere landen
komen, hebben we dezelfde doelen en liggen onze
interesses toch dicht bij elkaar. Ook zijn we allebei veel
met Scouting bezig en daarin erg actief. We zitten beiden
amper stil en ondernemen altijd wel iets.
Wat ik minder leuk vind, is de afstand en het taalverschil,
daardoor gaan soms dingen verloren door vertalingen of
kun je bepaalde dingen helemaal niet onder woorden
brengen. Ik zou graag nog eens buiten Scouting om naar
Nederland willen om te ontdekken en zelf te ervaren hoe
dingen daar gaan en zijn. Natuurlijk samen met Daphne!”

Wil je ook geïnterviewd worden?
Mail naar IXIXEL@scouting.nl
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Avontuur op de West Highland
Way in Schotland
Nu er voorlopig geen reisbeperkingen meer zijn vanwege de coronapandemie, wordt het tijd om eens aan
Schotland te denken. Heb je ooit wel eens zitten
mijmeren om over de Schotse hooglanden te gaan
dwalen? Dat gaat gemakkelijker dan je denkt dankzij de
bewegwijzerde West Highland Way. Puur ruige Schotse
natuur tussen de steden Glasgow en Fort William. Die
laatste plaats heeft zijn naam te danken aan ‘onze’ 17e
eeuwse stadhouder Willem III, toen tevens koning van
Groot Brittannië. Van die West Highland Way is een
uitgebreide gids met uitstekende kaartjes te verkrijgen,
zie www.scouting.nl/magazine/expeditietip/3-2021.
Nu vraag je je natuurlijk af hoe je daar kunt komen. Dat
kan op vier manieren. De eerste manier: met eigen vervoer,
maar dan moet je wel rekening houden met 2 x 1100 km
heen en terug via Dover.
De tweede manier is per ferry Rotterdam – Hull en
vervolgens per trein naar Glasgow. Zie www.poferries.com
en www.scotrail.co.uk. Reken op minimaal € 324,- (boot
retour) en 2 x £ 130,- (trein retour). Tijdsduur: anderhalve
dag heen en anderhalve dag terug.
De derde manier is per sneltrein via de Thalys (naar Parijs),
Eurostar (naar Londen) en Avanti West Coast (naar
Glasgow). Dit is te doen in ongeveer 12 uur en kost je 2 x €
170,- retour. Ga daarvoor naar www.treinreiswinkel.nl.
De vierde manier is de goedkoopste en waarschijnlijk ook
de snelste: per vliegtuig. Een retour Schiphol – Glasgow
heb je al voor € 110,- (exclusief ruimbagage). Zie www.
cheaptickets.nl. Stel, dat je op een zaterdag de vlucht van
15:35 neemt, dan sta je anderhalf uur later om 16:05
(Engelse tijd) al op Glasgow Airport.
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Zaterdag:
Vanaf het vliegveld ga je voor je eerste overnachting naar
Red Deer Village Holiday Park, een camping op 24 km
oostelijk gelegen (www.reddeervillageholidaypark.co.uk).
Eerst via de lijn 500 Airport Express naar het centrum van
Glasgow (Dundas Street) en daarna via lijn 38C naar
Clarendon Place, vlakbij het Holiday Park. Die laatste lijn
rijdt elke 30 minuten.
Zondag: 11 miles (18 km)
Vroeg in de ochtend ga je met lijn 38C terug
naar het centrum (Alexandra Parade) en per
Scotrail (www.scotrail.co.uk) noordwaarts naar de
buitenwijk Milngavie, waar de West Highland Way begint.
Reisduur ongeveer één uur. Daar begint je Highland-avontuur! De hele route is aangegeven met donkerbruine palen,
waarop een witte Schotse ‘distel’ is afgebeeld. Spoedig zit
je al helemaal in het buitengebied en zo loop je op je
eerste expeditiedag elf mijlen naar je eerste kampplaats in
Drymen (www.drymencamping.co.uk).

Maandag: 13,5 miles (22 km)
Spoedig kom je de eerste echte heuvels tegen bij Conic Hill
en kom je aan bij Loch Lomond, het langste bergmeer van
Schotland. Die volg je noordwaarts tot aan kampplaats
Lochan Maoil Dhuinne, een gratis kampeerplek vlak voor
Rowardennan. Let op: je hebt hiervoor wèl een ‘permit’
nodig, te verkrijgen bij www.lochlomond-trossachs.org.
Dinsdag: 15,5 miles (25 km)
Loch Lomond blijf je de hele dag volgen via een smal
bospad en op het einde van dit meer, waar de rivier Falloch
in dit meer uitkomt, ligt het plaatsje Invaran en daar vind je
Beinglas Farm Campsite (www.beinglascampsite.co.uk).
Woensdag: 12 miles (19 km)
Via het dal van de Glen Falloch ga je naar Crianlarich en zo
verder naar Tydrum, waar de volgende kampplaats By The Way
Hostel & Campsite gelegen is (www.tyndrumbytheway.com).
Donderdag: 10 miles (16 km)
Een fraai en verlaten stuk brengt je nu naar het gehucht
Bridge of Orchy. Let op: vanaf dit gehucht kom je 28 miles
(45 km) geen winkel meer tegen! Het landschap wordt nu
nòg leger en ruiger en vlakbij Inveroran Hotel naast de brug
over het riviertje Allt Tolaghan is er een plek waar je wild
kunt kamperen.

De kosten
Trein in Nederland
Vliegticket Schiphol – Glasgow
Bagage 2 x ± € 25,Bus Airport – Holiday Park
Bus Holiday Park – centrum
Trein centrum – Milngavie
Trein Fort William – Airport
Campings 5x
Foerage 7 x € 8,Verzekering 8 x € 0,70,Onvoorzien, etc: 10%

€ P.M.
€ 110,€ 50,€ 5,€ 5,€ 5,€ 31,€ 75,€ 56,€ 6,€ 34,-

Totaal:

€ 377,-

Vrijdag: 18 miles (29 km)
Deze dag doe je het langste en misschien ook wel het
mooiste traject. Dat betekent dus op tijd opstaan en op
tijd vertrekken. Over de verlaten Black Mountains en
Rannoch Moor ga je naar Kingshouse Hotel (met inn!) en zo
verder naar Altnafeadh (een parkeerplaats) en de ‘duivelse’
Devil’s Staircase. De èchte hooglanden! Nog even
doorstappen en dan bereik je de plaats Kinglochleven aan
de zoute fjord Loch Leven. Daar kun je bijkomen op
Blackwater Hostel Campsite (www.blackwaterhostel.co.uk).
Een overnachting in je eigen tent kost daar £ 15,-, maar als
je met acht personen bent kun je voor £ 120,- (dus ook £
15,- p.p.) gebruik maken van een ‘bunk room’.
Zaterdag: 12 miles (19 km)
Het laatste stukje: 14 mijlen tot aan het eindpunt Fort
William. Ongeveer twee mijlen daarvoor kun je overnachten op Glen Nevis Camping Park (www.glen-nevis.co.uk).
Mocht je tijd over hebben dan moet je beslist de hoogste
berg van het Verenigd Koninkrijk, de Ben Nevis, op: 1344 m
hoog, heen en terug 13 km. Vanaf de camping ga je de brug
over de rivier de Nevis over en daar begint het pad naar de
top.
Zondag: 2 miles (3 km)
Je laatste kampdag! Eerst te voet naar het eindpunt van de
West Highland Way en daarna naar het treinstation van
Fort William, waar er een trein vertrekt om 11:00. Die komt
aan op Glasgow Airport om 13:51 en dat is op tijd om het
vliegtuig van 16:55 (Engelse tijd) te halen, met aankomst op
Schiphol om 19:30 (Nederlandse tijd). Misschien nog met
de Highland-modder aan je schoenen!
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PETROMAX

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop

11 échte winkels

INSTEEK
PANNENLAPPEN

Producten speciaal getest door en voor scouts

LEDENVOORDEEL

Bij aankoop van een Dutch Oven tot
en met maat FT4.5 ontvang je als lid
van Scouting een gratis Dutch Oven
schraper t.w.v. € 4,95. Bij aankoop
van een Dutch Oven vanaf maat
FT6 ontvang je gratis Dutch Oven
onderhoudsmiddel t.w.v. € 14,95.

Set van 2

€ 29,95

PROFESSIONEEL
DEKSELGREEP

PETROMAX
POFFERTJESPAN

Houd je deksel stabiel vast en
voorkomt dat er as in je pan valt.

€ 36,95

€ 24,95

PETROMAX
SKILLET
30 CM

PETROMAX
CASSEROLE/
BROODPAN K8
O.a. geschikt voor het maken van lasagne

NIEUW

€ 94,95

€ 44,95

Dutch Oven FT0.5!

PETROMAX
DUTCH OVENS

Alle maten zijn verkrijgbaar mét
en zonder pootjes

PETROMAX
DRIEPOOT
€ 79,95

Op het kampvuur een diversiteit aan
gerechten bereiden? Dat doe je met
een Dutch Oven (gietijzeren pan). Van
brood tot soep en van stoofpot tot
heerlijke taarten.
Vanaf €

19,95

WWW.SCOUTSHOP.NL

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

HANDIGHEIDJES
FOR LIFE
Het klinkt eenvoudig: ruim je kamer even op.
Maar een beetje tiener weet dat het (A) wel het
laatste is waar je zin in hebt, (B) een constante
strijd is met je ouders en (C) lastig is om te
bepalen wat je wel, en wat je niet weg wilt
doen. Deze opruimtips helpen. En je kunt ze
ook toepassen in het clubhuis.
Een opgeruimde kamer is heel bevredigend. Denk
daaraan als je begint. Hoe minder spullen, hoe
meer plek in je hoofd, echt waar!
Tip 1: Doe het stap voor stap
Het hoeft niet veel tijd te kosten om snel
resultaat te zien. Pak bijvoorbeeld alleen je
bureau aan. Kieper de bovenste la leeg op je bed
en ruim hem opnieuw in. Heb je meer tijd, gooi
dan alle papieren weg die je ook digitaal hebt.
Doe plastic insteekhoesjes om documenten die
bewaard moeten. Klein spul en pennen stop je in
plastic bakjes van het Chinese restaurant die niet
hoger zijn dan je la. Als het goed is, kan je in de
opgeruimde lades nu ook de dingen kwijt die
eerst boven op je bureau lagen.
Net zo’n hapklare brok is je kledingkast.

Opgeruimd
staat

netjes

ingooit dat je stoort als je het tegenkomt. Spreek
met je ouders af dat zij de volgende zondag de
doos overnemen en zorgen voor een nieuwe
bestemming voor je spullen, anders blijf je
twijfelen.
Tip 4: Wat doe je weg?
Ken je de populaire goeroe van het opruimen,
Marie Kondo? Zij geeft aan dat als je tijdens het
selecteren van (één soort) spullen een voorwerp
bewust in je handen pakt, je blij moet worden
van dit bezit. Is dat niet zo, of is het voorwerp
vervangbaar (zoals een al gelezen boek): weg
ermee.
Tip 5: Maak er een challenge van #2
Zet een kookwekker of zet de timer op je mobiel
op 5 minuten en loop door je kamer. Trek je
dekbed recht, vuile was gaat richting wasmand,
pak propjes op, stop make-up in een mandje,
sportspullen in een tas, de rest in een schoenendoos, totdat je vloer en tafel leeg zijn en alles
wat rechter staat. Eat your heart out, Marie
Kondo!

Tip 2: ‘1 erin is 1 eruit’
Kom je binnen met een nieuw boek, bedenk dan
welk boek weg kan. Stop het in de papierbak of
leg het in de berging met bestemming kringloopwinkel. Haal het boek in ieder geval uit je kamer.
Deze regel geldt voor alle spullen.
Tip 3: Maak er een challenge van
Daag jezelf uit om elke week 5 dingen weg te
gooien. Meer mag natuurlijk ook. Zet een
kartonnen doos klaar op zondag waar je iets

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

€ 24,95
i xi xe l
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Weer naar buiten!

Na een jaar vol lockdowns en thuisopkomsten mogen we eindelijk weer naar buiten!
Speciaal voor deze gelegenheid is er een tijdelijk insigne 'Weer naar buiten' ontworpen
waar je dit jaar met je afdeling mee aan de slag kunt gaan. Overleven in, met en van de
natuur staan hierin centraal. Maar let op: het insigne is slechts tijdelijk beschikbaar!

De eisen voor dit insigne zijn zo geschreven dat je
er flexibel mee aan de slag kunt, afhankelijk van
de huidige maatregelen en afspraken binnen jouw
gemeente, groep en afdeling. Explorers kunnen
zelfstandig vanuit huis werken aan het insigne,
maar je kunt er ook met de hele afdeling samen
mee aan de slag.

De explorers van Scouting Frama uit Best gingen je al
voor en hebben dit voorjaar gewerkt aan het insigne
Weer naar buiten.
Waarom besloten jullie Weer naar buiten als
insigne te gaan doen?
We hebben het insigne in een weekendkamp gedaan.
Eindelijk mochten we in de meivakantie weer op kamp
en dit thema sloot daar helemaal bij aan.
Hebben jullie alles gevolgd volgens
de omschreven opdrachten?
Wij hebben er onze eigen draai aangegeven. We
hebben op hoogte geslapen, uiteraard alles op vuur
gekookt. Wilde planten en bloemen uit de natuur
gebruikt in de salade en er zelf ranja van gemaakt. Als
grote activiteit hebben we een jacuzzi gebouwd. Daar
zijn we de hele week mee bezig geweest. En werkte
perfect! Dat vonden wij prima passen bij het
onderdeel weer.
Welk onderdeel van het insigne vonden
jullie het leukst?
Op hoogte slapen en eten uit de natuur.

Wil jij met je afdeling aan de slag gaan met dit
insigne? Wacht dan niet te
lang, want alleen dit jaar is
het insigne nog verkrijgbaar.
Je vindt alle eisen van het
insigne via deze QR-code.
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Kunnen jullie het insigne aanraden
aan andere groepen?
Absoluut! Pak de leukste onderwerpen eruit en geef er
je eigen draai aan, door iets te doen dat echt bij jouw
afdeling past. Zo heb je meteen een goed programma
voor een aantal opkomsten of, zoals wij, een volledig
(weekend)kamp!
Doen jullie wel vaker insignes?
We doen wel vaker insignes, omdat het een toffe
manier is om op een andere manier met programma
maken bezig te zijn. Daarnaast leren we er ook nog
eens altijd wat van. Win-win-situatie dus!

i xi xe l

| 41

TIJDROVER
18 TOT 21 JAAR

44 De toekomst van het reizen
47 Hele vis in zoutkorst
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F OTO G R A F I E : O L I V I E R VA N D E T

De toekomst van het reizen
Kunnen we nog reizen in de toekomst? Waar gaan we dan naartoe, en hoe?
Wij zochten het voor je uit.

In de jaren zestig reisden Nederlandse jongeren
voor het eerst in groten getale (nou ja, het waren
er ook weer niet zo heel veel) naar het buitenland. Op de drempel van volwassenheid kozen ze
vaak voor een geestverruimende – en dit mag je
beslist heel letterlijk nemen – reis naar het
oosten via de Hippie Trail. Dat waren je opa en
oma. Je ouders kozen voor een tussenjaar in
Zuid-Amerika, Australië of Azië. Je herkende ze
aan hun backpack en ze vonden elkaar op de Full
Moon party in Thailand of tijdens het fruitplukken in Australië. Dacht je dat het eindelijk jouw
beurt was om een mooie, levensveranderende
reis te maken, gooit corona roet in het eten.
Verdwalen in Valkenburg
De pandemie heeft heel inzichtelijk gemaakt hoe
ingrijpend de hypermobiliteit van mensen over
de hele wereld is. Niet alleen omdat er een
gevaarlijk virus met enorme snelheid over de
wereld is verspreid. Ook – en dat weten we al
langer – vervuilt het (vlieg)verkeer ons milieu en
klagen bewoners van steden als Barcelona, Parijs
en ons eigen Amsterdam steen en been om de te
grote stroom aan toeristen, die de leefbaarheid
van de stad verpesten.
Dan maar vakantie vieren in eigen land. En
waarom ook niet? Er zijn talloze mooie plekjes en
het regent ook weer niet altijd. Maar toch… Een
pizza smaakt lekkerder op een piazza in Rome en
verdwalen in Seoel is toch spannender dan
verdwalen in Valkenburg. Vliegschaamte daargelaten, kun je je straks nog wel de prijs van een
vliegticket veroorloven? Al jaren wordt gesproken
over de invoering van een vliegtaks, om mensen
te stimuleren voor andere vervoermogelijkheden
te kiezen. Daarnaast werken knappe koppen aan
het duurzamer maken van de luchtvaart. Boeing
heeft onlangs beloofd dat al zijn vliegtuigen
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vanaf 2030 op 100% bio- of synthetische kerosine
kunnen vliegen. Synthetische kerosine is vier tot
zes keer zo duur als de gebruikelijke kerosine. Je
hoeft geen genie te zijn om te snappen wie dat
straks gaat ophoesten.
The real thing
Duurzaamheid is het sleutelwoord als we het
hebben over reizen in de toekomst. Duurzaam
reizen is niet alleen kiezen voor zo min mogelijk
uitstoot en bomen planten ter compensatie,
maar ook ‘overtoerisme’ voorkomen. En laat dat
nou precies passen bij de ervaring die jij als jonge
(en in de toekomst: oude) scout zoekt! Laat dus
Machu Picchu links liggen en bewonder een
andere Inca-ruïne in Peru. Misschien dat er dan
ook nog een toekomst is voor de oude stad.
Maar is het wel nodig om op het vliegtuig te
stappen als je met een VR-bril op net zo veel
spannende ervaringen kunt opdoen als in het
echte Johannesburg of regenwoud? Nu al zijn er
talloze apps die jou met je VR-bril op de mooiste
plekjes op aarde laten zien. Helaas, hoe indrukwekkend ook, ze zullen nooit the real thing
kunnen vervangen. Ook niet als het haptische
pak beschikbaar is, waarmee de virtuele toerist
tastzin kan toevoegen. Dat komt omdat we
dingen willen doen, en niet alleen zien, horen,
voelen en ruiken. En bovenal: we willen zelf
bepalen wat we doen op reis.
Dat kan wel via Rekall Inc., het bedrijf dat
herinneringen in je hersenen implanteert. Zo kun
je de wildste avonturen beleven, een reis naar
Mars bijvoorbeeld, waar je de bewoners van
zuurstof probeert te voorzien terwijl de gouverneur dat probeert te verhinderen. Klinkt bekend?
Klopt: het overkomt Arnold Schwarzenegger in
de film Total Recall uit 1990 (er is ook een latere
versie). Het is fictie, mensen! Maar wie weet,
ooit...?
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Hele vis in zoutkorst
Dat is pas een showstopper aan tafel: een hele vis in zoutkorst. Hoewel de techniek niet heel moeilijk is,
kent dit recept wel flink wat uitdagingen. Ga jij ze aan?

SCOUTING
ORIGINAL

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop

11 échte winkels

Producten speciaal getest door en voor scouts

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

€ 24,95

SCOUTING ORIGINAL
HOODIE BURGUNDY

SCOUTING ORIGINAL
HOODIE ZWARTHEATHER GREY

€ 24,95

€ 37,50

Deze bereiding lukt alleen met hele vissen. Dus geen filetje bij
de visboer vandaan, maar het liefst een zelf gevangen
zoetwaterexemplaar. Denk: snoekbaars, forel, spiering of
brasem. Wat er allemaal bij komt kijken? 1) Zorg eerst dát je
mag gaan vissen (zie kader) 2). Dan moet je de vis nog zien te
vangen. 3) De vis moet worden schoongemaakt (zie kader). 4)
En dan dus nog het inpakken en bereiden in een zoutkorst.
Superzout zeg je? Nee, juist niet. De vis blijft wel extreem
sappig en smaakvol, omdat de zoutkorst de vis tijdens het
bakken helemaal afsluit – als een soort mini-oven. Het visvlees
wordt beschermd door de huid van de vis en tijdens het
bakken wordt de zoutkorst (kei)hard. Zo wordt je vis als het
ware gestoomd in zijn eigen sappen en blijven alle smaken
behouden.

mengsel op de bodem van een ovenschaal en leg de vis erop.
Verdeel de rest van het zoutmengsel over de vis. Pak ‘m goed
in en zorg ervoor dat de vis overal goed bedekt is. Bak de vis
in het midden van de oven in in ca. 35 minuten gaar. Haal de
vis uit de oven en sla de zoutkorst aan tafel stuk met een
hamer. Verwijder de zoutkorst (zonde van de vissmaak als er
brokjes zout op terechtkomen) en verwijder het visvlees
voorzichtig van de graat. Bestrooi met wat fijngehakte verse
kruiden en druppel er wat goede olijfolie over.

Zo doe je het:
Verwarm de oven voor op 200˚C. Dep de schoongemaakte,
hele vis* droog met keukenpapier. Vul ‘m met wat takjes dille,
peterselie, bieslook en 2 halve citroenplakjes en breng op
smaak met zout en peper. Druk de buikholte netjes dicht.
Meng 1,5 kilo zeezout met 5 eiwitten. Schep wat van het

Om in Nederland te mogen vissen moet je lid worden van
een hengelsportvereniging. Als lid krijg je een zogenaamde
Vispas, die je moet kunnen laten zien. Hiermee mag je met
twee hengels vissen in de wateren die in de Lijst van
Viswateren of de Visplanner-app
vermeld staan.

*Ga je voor de easy way? Bestel dan een hele wilde zeebaars
bij de visboer.

ZELF VISSEN,
MAG DAT EIGENLIJK?

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 5XL

Verkrijgbaar in de maten 140 t/m 2XL

NIEUW

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!

SCOUTFUN HOODIE
FIRESTARTER

€ 4,95
€ 4,00 bij 3 paar of meer

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 3XL

€ 29,95

4 6 | sco u t i n g maga zi n e

WWW.SCOUTSHOP.NL

ti j d rove r | 4 7

SCOUTS INFO
51 Scoutcentrum Vlaardingen
verhuist!
52 Sustainable wattes?
54 Scouting in de wereld
56 Laat je uitdagen voor tijd
voor avontuur
58 Het coronavirus bestaat niet
60 Seksuele- en genderdiversiteit...
61 Samenwerking en sponsoring
62 Van scout tot BN'er
65 Weer naar buiten!
66 Activiteitenbank 10 jaar!
67 Newaka maakt jouw zomer
Wonderschoon!

sco u t i n g maga zi n e
4 8 | scou

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

Scoutcentrum Vlaardingen verhuist!
SPELTIPS

Je steunt Scouting in Nederland met je aankoop

11 échte winkels

Producten speciaal getest door en voor scouts

BUBBLELAB
Maak mega zeepbellen.

€ 12,95

50 VERBLUFFENDE
PROEFJES OM ZELF
TE DOEN

NIEUW

DOE EENS GEK SPEL

Laat onder water een vulkaan
uitbarsten, laat water zweven, gaan
met die banaan, onzichtbaar rood en
vuurwerk op tafel. Slechts een paar
voorbeelden van de 50 proefjes!

Kaartenbox met 80 knotsgekke
opdrachten. Onmisbaar voor iedere
speltak maar ook superleuk voor
thuis!

€ 9,95

€ 12,95

SPOORZOEKEN
Spoorzoeken is een actief speurspel,
waarin de spelers een door een
spelleider uitgezet parcours moeten
proberen te volgen. Onderweg staat
hen verschillende opdrachten en
uitdagingen te wachten.

Na ruim 50 jaar vol mooie Scoutingherinneringen verruilen de vier Scoutinggroepen van het
Scoutcentrum aan de Broekpolderweg, hun
vertrouwde plekje in voor een prachtig nieuw
terrein langs de Vlaardingse Vaart! Met financiering van onder andere Rijkswaterstaat en het
vinden van vele fondsen is het nieuwe Scoutcentrum nu bijna voltooid.

BLACK STORIES

Onder leiding van architect Frank Brakée met
coördinatie van stichtingsvoorzitter van Scouting Vlaardingen Peter Korpel werd in het najaar
van 2019 begonnen met de eerste voorbereidende werkzaamheden.
Inmiddels is het een schitterend geheel: vier
groepshuizen in houtskeletbouw in de Broekpolder, langs de Vlaardingse Vaart.
Als je de weg oversteekt sta je direct in de
polder en het klauterwoud. Ruimte genoeg om
met ruim 500 scouts van bever tot roverscout
actief te zijn en plezier te hebben.
Het bouwen is klaar, alles wordt in eigen beheer
afgetimmerd en klaargemaakt voor gebruik. Na
de zomer zullen de onderdelen starten in hun
gloednieuwe lokalen. Elke groep heeft eigen
speelvelden, een kampvuurkuil en alles wat een
Scoutinggroep zich maar kan wensen.

Niet alleen Scouting Vlaardingen kan hier straks
kamperen, bivakkeren, opkomsten houden, vuurtje stoken en avonturen beleven, het terrein is
ook te gebruiken door andere groepen die in het
westen van het land eens op kamp willen. Ook
voor hele grote groepen zijn er straks diverse
mogelijkheden.
Scouting Vlaardingen bestaat in totaal uit zes
groepen, vier hiervan zijn verhuisd naar het
nieuwe scoutcentrum:
• De Marnix van Sint Aldegondegroep met in
hun groepshuis ook de ScoutShop en het 		
materialendepot van Scoutingregio
Maasdelta;
• De Wesselgroep;
• De Willem de Zwijgergroep;
• De Maurits-Vioolgroep.
De Allart van Heemstedegroep blijft in Vlaardingen Holy noord en de Zeeverkennersgroep de
Geuzen blijft in de haven in het centrum van
Vlaardingen.
Kom je binnenkort eens een kijkje nemen? Om
op de hoogte te blijven van alle vorderingen kijk
dan op: www.scoutcentrumverhuist.nl

Ontdek wat er gebeurd is door
het stellen van de juiste vragen.
Verkrijgbaar in vele varianten!

€ 12,95

€ 9,95

BRANDERSET
VOOR LEER EN
HOUT
Branderset te gebruiken voor
leer, hout of kurk. Brander heeft 6
verschillende opzetstukken om mee
te schrijven tekenen. Ook worden
3 verschillende brandstempels
meegeleverd.

€ 18,95

WWW.SCOUTSHOP.NL

50 NATUUREXPERIMENTEN
OM ZELF TE DOEN
Ook te gebruiken als opkomst of
op kamp!

€ 9,95
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Sustainable
wattes?
Je hebt het woord misschien her en der al horen
vallen. Overal ter wereld gaan organisaties aan de
slag met de Sustainable Development Goals
(SDG’s) die door de Verenigde Naties zijn opgesteld. Ook bij de internationale Scoutingorganisaties WOSM en WAGGGS wordt hier inmiddels
invulling aan gegeven. Bijdragen aan deze doelen
is voor jouw Scoutinggroep makkelijker dan je
denkt. Grote kans zelfs, dat jullie het al doen!
Wat zijn SDG’s?
Sustainable Development Goals of Duurzame
Ontwikkelingsdoelen zijn zeventien doelen om
van de wereld een betere plek te maken in 2030.
De landen die zijn aangesloten bij de Verenigde
Naties, waaronder Nederland, hebben deze
afgesproken. Ze zijn vastgesteld op basis van
wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. In 2015 is hiermee gestart, als opvolger van de
Milleniumdoelen. De SDG’s vormen een mondiaal
kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs
en de klimaatcrisis.
Wat kan jouw Scoutinggroep met SDG’s?
Met grote en kleinere activiteiten maak je al snel
een impact op de wereld. Sterker nog, waarschijnlijk kun je wel een activiteit binnen jouw speltak
of Scoutinggroep bedenken die dit al doet!
Bewust en onbewust zijn heel veel Scoutinggroepen in Nederland al aan de SDG’s aan het werken.
Denk aan een project voor de voedselbank, afval
scheiden in je clubhuis, minder gebruik van
plastic, overstappen op zonne-energie of bij de
nieuwbouw van je clubhuis kijken naar mogelijkheden voor het gebruik van duurzame energie.
Op sdgs.scout.org kun je op de kaart bekijken
welke landen er met welke doelen aan de slag
zijn. Ook vind je hier een overzicht van alle
doelen en de uitleg erbij.
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Aan de slag
Ga binnen je Scoutinggroep of speltak eens in
gesprek. Wat voor activiteiten doen jullie al?
Passen die bij één van de SDG’s? Of kun je die
misschien met een kleine aanpassing laten
aansluiten bij een van de doelen? Doet je groep
bijvoorbeeld al mee aan Earth Hour? Hebben
jullie jaarlijks een sponsoractie voor een goed
doel? Zamelen jullie spullen in voor de voedselbank? Of proberen jullie water te besparen op
het clubhuis? Dit zijn maar een aantal voorbeelden van acties die stiekem al bijdragen aan het
behalen van de SDG’s. Zet ook vooral jullie
initiatieven op de kaart op sdgs.scout.org. Voor
jullie voelt het misschien als iets kleins en
bescheidenheid is een goede eigenschap, maar
vele kleine dingen maken ook een grote impact!
Waar vind je meer informatie?
Behalve alle informatie op sdgs.scout.org heeft
ook de WAGGGS-hulpmiddelen gebundeld in
een speciale toolkit die je kunt gebruiken als
startpunt voor het toekomstproof maken van je
Scoutinggroep en het werken aan de SDG’s. Op
sdgs.un.org/goals vind je alle informatie over de
doelen zoals de Verenigde Naties ze bedacht
hebben. Is Engels niet je sterkste kant? Op
sdgnederland.nl vind je veel Nederlandstalige
informatie over deze doelen.
Binnenkort meer!
WOSM heeft de Earth Tribe geïntroduceerd, een
initiatief dat scouts tot klimaatactie aanzet via
natuur- en milieueducatie. Scouting Nederland
werkt momenteel aan een Nederlandstalige
uitwerking hiervan, inclusief cursusprogramma
waar scouts en explorers met behulp van trainers
mee aan de slag kunnen. De verwachting is dat dit
programma begin 2022 gereed is.

Houd scouting.nl/sdg in de gaten voor
meer inspiratie en tips.

sco uts i n fo | 5 3

Zij vonden hun soulmates op
de World Scout Jamboree
Een reis naar het buitenland voor de World Scout Jamboree is voor iedere jonge
scout een groot avontuur. Maar als je er de liefde van je leven ontmoet wordt het
nog veel spannender. Het overkwam Remco Bron en Helma van Ekris in Indonesië.
Nou ja, vooral Remco. Helma vond hem eerst nog echt een broekie…

Zingen voor elkaar
Helma was zes toen ze bij Scouting in Scherpenzeel begon.
Remco zat al in de vijfde klas van de lagere school toen hij op
Scouting ging, bij Katimavik in Odijk. Hij kwam bij een kleine
groep terecht die niet erg ambitieus was, maar des te meer lol
had. Helma was juist heel fanatiek, deed overal aan mee. Haar
groep won zelfs eens een ploegenwedstrijd. Ze ontmoetten
elkaar tijdens een reis naar de World Scout Jamboree in
Zuid-Korea, in 1991. Hij was 14, zij was 16.
Vrienden voor het leven
De reis begon in Indonesië, waar de circa 300 Nederlandse
scouts – vier bussen vol – op uitnodiging van de Indonesische

Scouting waren. Remco: ‘We maakten er een rondreis, hebben
ontzettend veel gezien en gedaan. Zo hebben we Soeharto
ontmoet, de toenmalige president van Indonesië, en
bezochten we de tuinen en het Paleis van de Sultan in
Yogyakarta.’ ‘We werden er als vips behandeld,’ vult Helma aan.
‘Onze bussen hadden zelfs politiebegeleiding en de weg werd
voor ons afgezet.’ ‘Eigenlijk vonden we die twee weken in
Indonesië leuker dan die twee weken daarna in Zuid-Korea,’
zegt Remco. ‘We werden er zo gastvrij onthaald!’ Ook in
Zuid-Korea werden ze geweldig ontvangen en maakten ze
bijzondere dingen mee, maar daar waren ze ‘één van de
100.000 scouts’ (in werkelijkheid waren er 20.000 scouts uit 125
landen), dat was natuurlijk minder speciaal.
Al in Indonesië werd Remco smoorverliefd, maar het was totaal
niet wederzijds. ‘Ik vond hem echt een broekie,’ lacht Helma.
‘Hij was nog maar 14 en heel druk.’ Remco: ‘Ik deed natuurlijk
alles wat ik niet moest doen om indruk op haar te maken!’
De ploeg van Remco was niet zo hecht, maar die van Helma
wel. Dus sloot Remco zich als vanzelf aan bij de leuke
vriendengroep van Helma. Hij was misschien een beetje druk
en lastig – hij was ook een van de jongsten van het stel – maar
werd wel geaccepteerd. Helma en Remco zijn nog steeds heel
goed bevriend met deze mensen. Zo ontmoetten ze tijdens
deze reis niet alleen de liefde van hun leven, maar ook
vrienden voor het leven.
Honderd gulden
Eenmaal weer thuis bleef Remco maar brieven en kaartjes naar
Helma sturen (die ze allemaal heeft bewaard). Maar verliefd
werd ze niet. Ze spraken regelmatig af met de hele vriendengroep: Ydo, Rikkert, Ingrid en Rebecca. Dat was heel gezellig,
maar leidde niet tot meer. Met Ydo had Remco een weddenschap lopen. Honderd gulden dat het ooit wel iets zou worden
tussen Helma en hem. Ydo verklaarde hem voor gek. Ze
schreven het op een briefje en dat gaf Remco aan zijn moeder,
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die het in een kluis stopte. Tot Remco ging trouwen, waarmee
hij de weddenschap verloren had. Via Marktplaats vond hij een
briefje van honderd gulden, lijstte het in en gaf het tijdens zijn
bruiloft aan Ydo, die zijn getuige was. Het heeft jarenlang bij
hem in huis gehangen.
En toen kwam de reünie van de World Scout Jamboree 1991.
Het was ontzettend gezellig. Ook al was het vijfentwintig jaar
later en waren de tieners van toen inmiddels rond de veertig,
de samen doorgebrachte tijd in het verre oosten had een
hechte band geschapen. Zoals Remco zegt: ‘Op zo’n jonge
leeftijd vier weken van huis zijn vormt je. Er zijn ook momenten
waarop het even niet zo lekker gaat, en dan help je elkaar
daardoorheen. De reis naar Indonesië en Zuid-Korea heeft mij
op een positieve manier getekend voor het leven.’
Goed opgedroogd
Het was dus reuze gezellig op de reünie en het weerzien met
Helma maakte toch weer wat los bij Remco. Het grote verschil
met al die andere momenten was dat Helma nu Remco met
andere ogen bekeek. ‘Die is goed opgedroogd.’ Remco deed er
alles aan om de vriendschap met Helma en de anderen weer
wat leven in te blazen. In plaats van eens per jaar met zijn allen
een escaperoom doen gingen ze nu veel vaker leuke dingen
doen en Helma en Remco groeiden dichter naar elkaar toe. En
ze spraken ook wel zonder de anderen af. Het was een shock
voor hun vrienden toen ze te horen kregen dat het Remco
eindelijk gelukt was Helma voor zich te winnen. Ze hebben het
met een echte kus moeten bewijzen. Inmiddels hangt het
ingelijste briefje van 100 gulden bij Helma en Remco in huis.
Net als de omslag van een nummer van het Scouting Magazine
uit 1991. Hier staan ze samen op een foto die is genomen
tijdens de World Scout Jamboree in Zuid-Korea.

Hoe de totstandkoming van dat omslag precies in zijn werk
ging weten ze niet meer, maar leuk is het wel!
De beslissing om samen verder te gaan was een hele goede,
want ze zijn elkaars soulmate. Dat wist Remco al op zijn
veertiende, maar Helma had wat meer tijd nodig, of eigenlijk:
Remco moest wat haar betreft nog een beetje rijpen. Maar het
ging allemaal niet zonder slag of stoot, want beiden hadden al
een relatie. Het was heel moeilijk, maar toch goed. ‘En nu heeft
hij me ten huwelijk gevraagd!’ roept Helma enthousiast.
Volgend jaar gaat het gebeuren, in Portugal. Maar ze vormen al
een fijn gezin met dochter Emmy en hond Bink.
Ook Emmy zit op Scouting. In 2023 is er weer een Wereldjamboree in Zuid-Korea. Dan is ze precies op de leeftijd dat ze
mee zou kunnen. Helma en Remco hopen er stiekem wel een
beetje op. Zou het niet geweldig zijn als ze hetzelfde avontuur
mag beleven als haar ouders zoveel jaar geleden? Wie weet
ontmoet ook zij er de liefde van haar leven…

OPROEP
Heb jij Scoutingervaring in het buitenland
of ken je iemand die dit heeft? En wil je
hierover vertellen? Stuur een mail naar de
redactie (redactie@scouting.nl).
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LAAT JE UITDAGEN VOOR
TIJD VOOR AVONTUUR
Ondanks de afgelopen coronaperiode hebben veel kinderen, jongeren en vrijwilligers de
weg naar Scouting gevonden. Dit heeft geresulteerd in een groei van 3,4% in 2020 en als
er geen gekke dingen gebeuren groeien we ook in 2021 naar meer jeugdleden en
vrijwilligers. Daar zijn we met z’n allen best een beetje trots op en dat willen we
vieren. Daarom nodigen we alle groepen uit om op 2 oktober een feestje te vieren
waarin we laten zien dat we trots zijn en iedereen Scouting gunnen. Een
feestje voor leden, maar ook voor niet-leden. Het is Tijd voor Avontuur.

Na 10 jaar ‘Laat je uitdagen!’ willen we overgaan
naar een nieuwe campagne “Tijd voor Avontuur”.
Met Tijd voor Avontuur willen het positieve
imago van Scouting een extra impuls geven en
willen we nieuwe leden en vrijwilligers werven,
omdat we zoveel mogelijk kinderen, jongeren en
(jong)volwassenen dezelfde Scoutingervaring
gunnen die wijzelf hebben gehad of nog wekelijks beleven.
Met Tijd voor Avontuur willen het goede van
Laat je uitdagen! behouden, maar vooral ook
leren van onze ervaringen. Naast dat de materialen er fris en modern uitzien, is de aanpak ook
nieuw. Wat is er zo bijzonder aan?
De aanpak van Tijd voor Avontuur richt zich
op drie pijlers:
1) Niet Scouting staat centraal, maar toffe en
uitdagende activiteiten moeten de aandacht
trekken van kinderen tussen de 9 en 14 jaar. Uit
onderzoek is gebleken dat zij enerzijds twijfelen
over Scouting omdat ze hardnekkige vooroordelen hebben over Scouting, maar anderzijds de
activiteiten van Scouting ontzettend cool vinden.
Het is gelijk ook de leeftijdsgroep waarbinnen
het vaakst het vonkje ontbrandt voor een
levenslange Scoutingloopbaan.
2) Scouting doe je niet alleen voor jezelf, maar
ook voor elkaar en voor je omgeving of de
maatschappij. We willen graag onze sociale
impact vergroten en weten uit onderzoek dat
veel kinderen en jongeren dit belangrijk vinden.
Scouting kan ze een plek bieden waar ze zichzelf
kunnen ontwikkelen, plezier kunnen beleven en
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iets voor de maatschappij kunnen betekenen.
Vrijwillig iets doen voor een goed doel zal in
Tijd voor Avontuur terug komen.
3) We willen graag inclusiever worden doordat
we jeugd, jongeren en (jong)volwassen uit alle
lagen van de bevolking nieuwsgierig willen
maken naar Scouting. Doormiddel van kruimelpaden willen we hen langzaam het avontuur
intrekken en kennis laten maken met Scouting.
Door bijvoorbeeld vrije inloopopkomsten te
organiseren voor de buurt, strippenkaarten uit te
delen tijdens evenementen, mensen naar onze
locatie te lokken door geocaches, cadeautjes van
de Scoutshop op te laten halen bij onze clubhuizen willen we hen geheel vrijblijvend kennis met
ons laten maken.
Om Tijd voor Avontuur met jullie samen af te
trappen willen we jullie vragen om oktober
2021, of op een zelfgekozen later
moment, mee te doen door een Tijd
voor Avontuur evenement te
organiseren. Dit kan je als groep
alleen doen, maar het is
natuurlijk ook bijzonder
krachtig als je dat met de
groepen in je dorp, wijk of
stad samen doet. Tijdens
dit evenement willen we
de deelnemers een
avontuurlijke dag met
vrienden en vriendinnen bezorgen.
Belangrijk is de
“wow”-ervaring

van de deelnemers. Daarom vragen we jullie
dan ook om flink uit pakken uit met bijzondere
activiteiten en de aankleding van je terrein of
locaties. Door de deelnemers bijvoorbeeld
€ 5,- entreegeld te vragen kan er extra groot
worden uitgepakt en kan een deel van de
opbrengst worden geschonken aan het goede
doel. Hiermee ben je bezig met de 1e peiler van
Tijd voor Avontuur.
Wat de 2e peiler betreft hebben we landelijk
contact gezocht met het Wereld Natuur Fonds.
Samen met de vrijiwilligers en rangers van het
WWF willen het Biljoen Bomen Project steunen.
Dit kan door middel van een opzet van je
evenement waarmee iedere deelnemer punten
kan scoren waarmee geld wordt ingezameld
voor het goede doel. Uiteraard mogen jullie
ook je eigen maatschappelijke doel kiezen om
te laten zien wat Scouting kan betekenen in de
maatschappij. Met het WWF-doel kan je
natuurlijk wel gemakkelijker meeliften op de PR
en de inzet van de WWF-vrijwilligers en rangers.
Mogelijkheden om andere bedragen op te
halen kan doordat deelnemers vooraf sponsors
zoeken voor hun deelname aan zoveel mogelijk
activiteiten. Er is daarvoor een sponsorkaart en
er kan gebruik worden gemaakt van steunscouting.nl, de crowdfundingsite van Scouting.
De 3e peiler is misschien wel de grootste
uitdaging. Als de interesse gewekt is, hoe zet je
die dan om in een lidmaatschap voor het leven?
Bij veel groepen kunnen geïnteresserden 3 of 4
keer komen kijken en die zullen zeker behouden moeten blijven in de kruimelpaden. We
dagen jullie uit om samen na te denken over
aanvullende kruimelpadtools die voor en na de
kijk-opkomsten ingezet kunnen worden. Hoe
krijg je jeugd, jongeren en (jong)volwassenen
zover dat ze komen kijken en hoe zorg je voor
dat ze niet na een jaar weer afhaken omdat ze
er toch achter komen dat het niets voor hen is.
Hierin kunnen we samen de grootste winst boeken om zowel het imago van Scouting een
positieve impuls te geven als nieuwe leden voor
het leven te werven.

Website tijd-voor-avontuur.nl
Voor de groepen die willen deelnemen aan het
Tijd voor Avontuur-evenement is er een speciale
website ontwikkeld waar je je groep kunt aanmelden. Heb je je als groep aangemeld dan kunnen
ook de deelnemers zich aanmelden via deze site.
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 zoals de tijden en het
programma.
Tijd voor Avontuur is een groot avontuur dat we
samen met jullie aan willen gaan. Niet alles zal
gelijk het beste resultaat opleveren. We hopen
echter dat jullie met nieuwe ideeën komen om
van tijd voor Avontuur een succes te maken en
Scouting op de kaart te zetten.

TIJD VOOR AVONTUUR
Heb je vragen over de gedachten achter
Tijd voor Avontuur, scan dan deze
QR-codes voor meer informatie.
Voor vragen kan je contact opnemen
met het Landelijk team Communicatie
communicatie@scouting.nl
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Het coronavirus bestaat niet
Complottheorieën zijn tegenwoordig aan de
orde van de dag. Misschien ook wel in jouw
jeugdgroep. Welk mechanisme schuilt erachter?
En hoe ga je ermee om?
De maanlanding is in scène gezet. Chemtrails van
vliegtuigen bevatten chemicaliën die mensen
vergiftigen. Global warming is een hoax. Het
coronavirus is ontwikkeld door de farmaceutische industrie. Overal en altijd zijn er mensen die
de officiële versie van bepaalde gebeurtenissen
niet geloofwaardig vinden. Nu, tijdens de
coronapandemie, lijkt het wel of er twee stromingen lijnrecht tegenover elkaar staan. De ene
groep wantrouwt de overheid en is ervan
overtuigd dat er een (groter) plan zit achter de
verhalen die in de krant staan. Deze groep vindt
dat de mensen die er wel in geloven makke
schapen zijn, die nog wakker moeten worden.
Daartegenover staat de (veel grotere) groep
mensen die de mainstream versie aanhangt. Het
wantrouwende deel van de samenleving wordt
door hen weggezet als ‘gekkies’.
Wij tegen zij
Het ‘wij tegen zij’ dat nu families verdeelt – bijvoorbeeld omdat de een zich graag laat vaccineren en de ander juist niet – hoort bij groepen.
‘Wij’ horen bij elkaar en dat voelt (meestal) goed.
Onderdeel van de groep zijn geeft een veilig
gevoel. In bedreigende situaties, zoals een
pandemie, hebben we daar nog meer behoefte
aan.
Tegenover ‘wij’ staan ‘zij’. ‘Zij’ zijn de anderen, en
ze versterken ons wij-gevoel. Zonder ‘zij’ is er
geen ‘wij’. Natuurlijk zijn ‘wij’ het niet altijd met
elkaar eens, maar dat hoeft ook niet om bij de
groep te horen.
Dat mensen van mening kunnen verschillen, of
zelfs lijnrecht tegenover elkaar komen te staan, is
een gegeven. Maar wanneer wordt een andere
mening een complottheorie? Complottheorieën
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ontstaan vaak door gebeurtenissen die een
schokgolf veroorzaken, zoals bijvoorbeeld de
aanslag op de Twin Towers (9/11) en nu de
coronapandemie. Het is onduidelijk wat er aan
de hand is en iedereen verkeert in angst en
onzekerheid. De mensen die de gebeurtenissen
proberen te duiden en oplossingen zoeken –
politici, de media, wetenschappers: de ‘elite’ –
worden door sommigen met wantrouwen
bekeken en er worden schuldigen gezocht. Dat
is helemaal niet raar of stom, sterker: het is slim
en logisch. Ons brein probeert nu eenmaal
verklaringen te vinden. Bovendien weten we
best dat politici, wetenschappers en de media
niet altijd te vertrouwen zijn. Dat heeft de
geschiedenis vaak genoeg uitgewezen.
De algoritmes van YouTube
Dus gaan we op zoek naar antwoorden – en
voor we het weten worden we ‘de fuik’ ingezogen. We zijn allemaal geneigd om informatie te
zoeken en zo te interpreteren dat het bevestigt
wat we al dachten. Dit wordt confirmation bias
genoemd, of het bevestigingsvooroordeel. Het
internet helpt graag een handje mee. Internetbedrijven als YouTube en Facebook willen graag
je aandacht vasthouden. Hoe langer je kijkt, hoe
meer zij immers aan reclame verdienen. Ze
weten precies wat jij leuk vindt en hun algoritmes zullen je steeds filmpjes en artikelen
voorschotelen die passen bij jouw eerdere
zoekopdrachten. Je denkt dat je zelfstandig
dingen uitzoekt, maar in werkelijkheid word je
‘onderzoek’ dus gestuurd door de verdienmodellen van internetbedrijven. En voor je het
weet word je een parallelle werkelijkheid
ingezogen, één waarin politici het bloed van
baby’s drinken en de aarde plat is.

wereld en maken deze begrijpelijk. Zeker weten
is fijn. Die stelligheid werkt ook goed op sociale
media. ‘Het coronavirus bestaat niet’ bekt
lekkerder dan: ‘Ik heb nog nooit een coronavirus
van dichtbij gezien dus ik denk dat het niet
bestaat.’ Of gewoon: ‘Ik heb geen flauw idee.’
Ook fijn: het gevoel bij een groep te horen. De
‘kritische’ groep, de groep die het allemaal wél
weet. De groep die niet klakkeloos achter de
meute aanloopt. De strijders.
Voor jongeren is hun sociale identiteit even
belangrijk als het onafhankelijk worden van
volwassenen. Twee redenen waarom het juist
vaak jongeren zijn die zich tot complottheorieën aangetrokken voelen. Het helpt natuurlijk
ook dat het vaak spannende en opwindende
verhalen zijn...
Complotdenkers in je groep: zo ga je ermee om
Scouts zijn kritische mensen en dat is geweldig.
Bovendien zijn scouts maatschappelijk betrokken en ook dat is geweldig. Dikke kans dus dat
er binnen je groep vaak genoeg verschil van
mening is over zaken die ertoe doen. Zoals de
coronapandemie. Leuk juist! Maar je wilt
natuurlijk niet dat felle discussies leiden tot een
splitsing binnen de groep.
Wat nou als je complotdenkers in je groep hebt
die een tweedeling veroorzaken en/of stand-

punten verkondigen die lijnrecht tegenover de
jouwe staan?
• Blijf in gesprek en nodig leden uit hun standpunten te delen. Hou het gesprek open en
luister naar elkaar. Vraag ook hoe ze tot hun
overtuiging zijn gekomen. En let’s agree to
disagree.
• Zoek naar gemeenschappelijke waarden. Die
zijn er natuurlijk ook.
• Probeer je groep niet te overtuigen van jouw
gelijk. Ook niet als je alle ‘feiten’ op een rij
hebt. Het werkt alleen maar averechts.
• We zijn bij Scouting: geen politieke bijeenkomst of lesuur, maar een vrijetijdsbesteding.
Houd het leuk.
• Houd altijd voor ogen wat je jeugdgroep is:
jeugd. Jong. Op zoek naar spanning en sensatie.
• Als leiding is het absoluut een pre om zelf ook
te snappen hoe de digitale wereld werkt.
Tot slot: iedereen moet zich veilig voelen in de
groep. Wanneer deze tips onvoldoende handvatten bieden en een jeugdlid zich te fel blijft
richten tegen bijvoorbeeld een levensovertuiging, seksuele voorkeur of uiterlijke kenmerken,
moet je natuurlijk ingrijpen. Ook als er geen
kinderen in de groep zitten die onder de
betreffende groep vallen. Er is binnen Scouting
geen ruimte voor uitsluiting of haatzaaien.

VACCIN

Complotten zijn aantrekkelijk
Geloven in complottheorieën is aantrekkelijk.
Complotten bieden houvast in een complexe
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Seksuele- en genderdiversiteit…
hoe snijd je dat aan?

Samenwerking en sponsoring levert
prachtige nieuwe keuken op

Iedereen moet zich welkom en veilig kunnen
voelen bij Scouting. Maar hoe zorg je daarvoor? Wat doe je bijvoorbeeld als er in de
groep gescholden wordt met ‘homooo!’?
Dan duik je in de Picknickmand van Spelteam
Rainbow Scouting voor tips!
Tip 1: Haak aan op de actualiteit
Draai een programma met een onderwerp als
diversiteit als dat actueel is. Zo doe je gewoon
iets dat ook in de media en op school aandacht
krijgt. Denk aan:
• Roze zaterdag, Coming-out dag, Paarse vrijdag
(LHBTQIA+*)
• Valentijnsdag (verliefdheid, relaties)
• Moederdag, Vaderdag (wie heeft er 2 vaders
of 2 moeders?)

* LHBTQIA+
Lesbisch, homo, biseksueel, transgender, queer,
intersekse, aseksueel en de + voor alle andere
seksuele- en genderminderheden

Tip 2: Pak het grote plaatje
Koppel het thema aan iets groters. Ook daarmee
haal je het uit de taboesfeer. Zoals:
• Het bredere thema diversiteit (zoals land/
water/luchtscouting, scouts met een
beperking, verschillende nationaliteiten, 		
culturen, religies, ...)
• De activiteitengebieden Veilig & Gezond
en Identiteit
• Een van de opdrachten voor een insigne
Tip 3: Vind meer informatie online
• Vind een spel voor jouw leeftijdsgroep in de
Activiteitenbank met trefwoord Rainbow
Scouting
• Kijk voor tips bij Rainbow Scouting op de
website (Scoutingspel > Diversiteit)
• Download de materialen in de Rainbow
Picknickmand (zoek op ‘picknick’)
• Download het Infoblad Pesten (zoek op 		
‘pesten’)
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Met de inzet van vele vrijwilligers heeft
Scouting A15 uit Hardinxveld-Giessendam in
samenwerking met stichting Lutine-Zilvermeeuwen een prachtige nieuwe keuken weten
te realiseren in hun clubhuis. Er werd in totaal
25.000 euro aan geld en materialen gesponsord
om deze klus te klaren.
De oude keuken was in de afgelopen 20 jaar
volledig versleten en een nieuwe keuken was
hard nodig. De keuken is vergroot en voorzien
van horecakwaliteit materialen. Ook aan een
nieuwe inboedel is gedacht. Scouting A15 en hun
externe huurders hebben zo weer jaren kook- en
bakplezier!
Om het sponsorgeld bij elkaar te sparen konden
leden, ouders en familie van leden onder andere
een etentje kopen, een restaurant-waardig diner
bereid door een echte chef-kok, klaargemaakt in
de nieuwe keuken.
5 vrijwilligers hebben in iets meer dan een jaar

alle voorbereidingen gedaan en het werkelijke
verbouwen van de keuken duurde dankzij de
lockdown iets langer, maar de klus is toch in
ongeveer een half jaar geklaard.
Wat je nodig hebt als Scoutinggroep in een
keuken? De stopcontacten zijn verdeeld over
verschillende groepen en voorzien van kleuren,
zo kun je 2 frietpannen in verschillende kleuren
doen zonder dat de zekeringen eruit gaan, super
handig voor tafelfriet met de welpen! Een
explorer- of roverscoutsmaaltijd is ook zo
klaargemaakt met de lekker grote oven waarin je
6 pizza’s tegelijk kunt bakken. Uiteraard is de
keuken voorzien van slimme, dimbare verlichting
met sensoren en is de vloer volledig waterbestendig, zodat die met de tuinslang probleemloos grondig schoongemaakt kan worden.
Het was een hele klus die zeker niet geklaard had
kunnen worden zonder de sponsors en de
vrijwilligers.

sco uts i n fo | 6 1

VAN SCOUT
tot

BN'er

Rutger van den Broek (35) ken je misschien
van het televisieprogramma Heel Holland
Bakt dat hij acht jaar geleden won. Tot zijn
24ste zat Rutger op Scouting. Daar leerde
hij veel over praktisch denken en improviseren. Dingen die nu heel goed van pas
komen in zijn werk.
Waarom ben je op Scouting gegaan?
“Mijn zus, die vierenhalf jaar ouder is, zat op
Scouting De Burcht in Hilversum. Deze
vereniging bestaat nu helaas niet meer. Op een
zaterdag mocht ik mee, kijken of ik het ook
leuk vond. Dat vond ik reuze spannend. Als
kind was ik een verlegen jongetje. Ik week dan
ook niet van de zijde van de leiding. Toch vond
ik Scouting vanaf de eerste dag geweldig. Ik
genoot van alles wat we daar deden. Niets was
te gek, alles kon. Tot mijn 24ste ben ik blijven
hangen.”
Wat vond je leuk bij Scouting?
“Dat er van alles werd gedaan. Van sport en
spel tot creatieve dingen. Eigenlijk vond ik alles
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“Naar die eindeloze
Scoutingzaterdagen
verlang ik nog
steeds terug”

geweldig. Creatief bezig zijn, vond ik het leukste:
knutselen, koken, kampvuurtjes maken. Als ik
alleen al denk aan de geroosterde appeltjes met
kaneel en suiker en de zelfgebakken broodjes die
we maakten, loopt het water me weer in de
mond! Alles met kaart en kompas was minder
mijn ding. Later vond ik het tof om ons eigen
kamp te bouwen. Zomerkampen vond ik – zeker
als welp - best spannend, ik had ook een tikkeltje
heimwee. Ieder kamp stond in een teken van een
thema. Als kind vond ik het heerlijk me daarin
helemaal te verliezen.”
Ben je ook leiding geweest?
“Zeker! Ik heb zeven jaar leidinggegeven aan de
bevers. Ook ging ik als leiding of kookstaf mee
met de zomerkampen van de meisjeswelpen. Op
een gegeven moment ben ik voor de regionale
Scoutingwedstrijden (RSW) thema’s en alles wat
daarbij komt kijken, gaan organiseren en
coördineren. Dat was tof! Niets was te gek.
Iedereen dacht mee, benutte zijn contacten om
zo tof mogelijke activiteiten te organiseren.
Ondanks het krappe budget realiseerden we

telkens weer iets groots. Die thema’s bedenken
en uitwerken, vond ik fantastisch. Dan verkleedden we ons, maakten we decorstukken van
oude pallets en verzonnen we de leukste
sketches!”
De bevers gingen vast elke opkomst met jou
bakken?
“Elke gelegenheid die ik heb om samen met
kinderen te bakken, grijp ik aan. Dus ja, tijdens
zomerkampen of Scoutingopkomsten die ik
organiseerde, werden er regelmatig koekjes
gebakken. Nog steeds vind ik het belangrijk om
kinderen mee te geven hoe leuk en gezellig
bakken is, maar ook om ze op een speelse
manier te leren waarom brood rijst door gist en
er boter in koekjesdeeg gaat.”
Scouting maakte dus een groot deel uit van
jouw leven?
“Absoluut! Zeker toen ik bij de roverscouts zat,
hing ik samen met mijn Scoutingvrienden de
hele dag bij ons clubhuis, De Burcht. Dan
gingen we chillen, samen koken en eten en vaak
ging ik pas na middernacht weer op huis aan.
Dan leefde ik echt in het moment; niets anders
deed ertoe. Naar die eindeloze zaterdagen
verlang ik nog weleens terug. Sowieso is
Scouting enorm belangrijk geweest voor mijn
ontwikkeling. Dat verlegen jongetje heb ik bij
Scouting volledig achter me gelaten.”
Wat heeft Scouting jou geleerd?
“Zoveel! Organiseren, plannen, verantwoordelijkheid nemen, omgaan met mensen. Je runt bij
Scouting toch als het ware je eigen huishouding:
je bouwt zelf je keuken, gaat zelf koken, je zorgt
dat je tent netjes en opgeruimd is. Daarnaast
moet je ook samenwerken met anderen om iets
voor elkaar te krijgen. Ook bij het organiseren
van opkomsten, kampen en RSW’s komen al die
skills telkens voorbij. Mijn jarenlange Scoutingervaring heeft ervoor gezorgd dat ik goed ben
in praktisch nadenken, dingen voorbereiden en

plannen. Maar ook dat ik zelfstandig en creatief
ben en in staat ben te improviseren, mocht het
anders gaan dan verwacht. Verder heb ik
geleerd om voor grote groepen mensen te staan.
Allemaal disciplines die nu heel goed van pas
komen in mijn werk.”
Op welke manier?
“Bijvoorbeeld als ik workshops geef of bakvideo’s maak. Denk alleen al aan het plannen en
organiseren. Ik probeer altijd zo breed mogelijk
en vooral zo praktisch mogelijk te denken en
van tevoren met alles rekening te houden. Ik
stel een draaiboek op en doorloop in gedachten
alles wat er gaat gebeuren: wat heb ik nodig,
waar moet ik rekening mee houden en wat kan
er misgaan? Daardoor ben ik op alles voorbereid. Mocht het nodig zijn, dan kan ik goed
improviseren en denken in oplossingen. Door
Scouting weet ik, wat er ook gebeurt, het komt
altijd goed!”
Waarin ben je door Scouting gegroeid?
“Ik vond spreken voor grote groepen mensen in
het begin verschrikkelijk, maar uiteindelijk
stond ik als roverscout voor kampvuurkuilen
met honderden scouts. Dat komt nu helemaal
goed van pas, want vanaf november ga ik het
theater in met De Verrukkelijke Kinderbakshow, samen met poppenspeler Mark Haayema.
Theater maken is natuurlijk totaal iets anders
dan bakken, bakboeken maken en workshops
geven. Mede door alles wat ik geleerd heb bij
Scouting, durf ik deze
stap te nemen. En
natuurlijk weet ik
door het leidinggeven aan bevers
ook heel goed wat
kinderen leuk
vinden. Die kennis
gebruik ik ook voor
dit programma. Hoe
leuk is dat!”

Weer naar buiten!
ON DEMAND

SCOUTINGKLEDING VOOR JE
SPELTAK, GROEP OF REGIO!

NIEUW

De Scoutfit is na jaren al niet meer weg te denken uit het
Scoutingstraatbeeld. Afgelopen jaren kon je je Scoutfit compleet maken
met het blauwe Scoutfit-vest en het Scoutfit-shirt. Om meer ruimte te
geven aan de zichtbaarheid en diversiteit van Scoutinggroepen, is er nu
Scoutfit on demand.
Met Scoutfit on demand bieden we jouw Scoutinggroep, speltak of regio de
mogelijkheid om T-shirts, polo’s, vesten en truien te laten maken die je leden
met trots zullen dragen en je vereniging een frisse uitstraling geven.
We hebben de producten met zorg geselecteerd en voorzien deze standaard
van een Scouting Nederland-logo op de rechtermouw. De linkermouw,
voorkant, achterkant en borst kun je voorzien van een eigen ontwerp
dat past bij jouw Scoutinggroep.

Na een jaar vol lockdowns en thuisopkomsten
mogen we eindelijk weer naar buiten! Speciaal
voor deze gelegenheid is er een tijdelijk insigne
'Weer naar buiten' ontworpen waar je dit jaar
met je speltak mee aan de slag kunt gaan.
Overleven in, met en van de natuur staan hierin
centraal. Maar let op: het insigne is slechts
tijdelijk beschikbaar!
De eisen voor dit insigne zijn zo geschreven dat je
er flexibel mee aan de slag kunt, afhankelijk van
de huidige maatregelen en afspraken binnen jouw
gemeente, groep en speltak. Jeugdleden kunnen
zelfstandig vanuit huis werken aan het insigne,
maar je kunt er ook met de hele speltak samen
mee aan de slag.

De opdrachten van het Weer naar buiten insigne
zijn ingedeeld in vijf categorieën, met voor elke
speltak andere uitdagingen. De categorieën zijn:
• Eten uit de natuur
• Onderkomen
• Oriënteren in het donker
• Weer
• Kunst uit de natuur (en zwerfafval): maak een
groene kunstgalerij met de groep.
Wil jij met je speltak aan de slag gaan met dit
insigne? Wacht dan niet te lang, want alleen dit
jaar is het insigne nog verkrijgbaar.
Je vindt alle eisen van het insigne via de onderstaande QR-code.

De producten met Scouting Nederland-logo kun je per
stuk bestellen. Kleding die je aanvult met een eigen
ontwerp bestel je het voordeligst als je meerdere stuks
tegelijk bestelt.
De welbekende Scoutfit-blouse blijft uiteraard ook
gewoon bestaan.

BESTELLEN

Bestellen doe je gemakkelijk
via scoutfitondemand.nl, na
bestellen worden je producten
binnen 5 dagen geleverd!

WWW.SCOUTFITONDEMAND.NL
Scoutfit on demand isWWW.SCOUTSHOP.NL
officiële partner van Scouting Nederland en ScoutShop.
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Activiteitenbank 10 jaar!
Hiep hiep hoera! Op 31 augustus 2021 bestaat de activiteitenbank alweer 10 jaar. Op de
activiteitenbank vind je al een decennium lang de meest leuke en uitdagende activiteiten
voor een avontuurlijk Scoutingprogramma. Inmiddels zijn er bijna 3000 activiteiten te vinden,
waarmee ook jij een geweldig programma voor je jeugdleden kunt neerzetten.
Om te vieren dat de activiteitenbank tien jaar bestaat, zetten we de populairste activiteiten
per speltak voor je op een rijtje.
Bevers: Hotsjietoniabingo
De bevers maken spelenderwijs kennis met de
figuren uit het dorp
Hotsjietonia. Download de
bingokaarten. Zorg dat alle
voorwerpen/spullen vindbaar
zijn voor de bevers. De leiding roept van de
controlelijst voorwerpen af. Als de bevers dit
voorwerp op hun kaart hebben staan, moeten zij
dit voorwerp zoeken, iets doen of maken. Pas als
de opdracht volbracht is, mag er een hokje
afgestreept of afgedekt worden.
Welpen: Welke dieren
leven in de jungle?
Welke bewoners leven in
de jungle? Er worden
twee reeksen briefjes
gemaakt: één met de
namen van de bewoners en
één met hun betekenis, bijvoorbeeld: Bagheera
- zwarte panter; Kaa - slang. Elke welp krijgt een
briefje op zijn rug, behalve enkele welpen die
‘tikker’ zijn. Alle getikte welpen worden op één
plaats bij elkaar gebracht. Vinden zij de welp met
het overeenkomende briefje, dan krijgen ze hun
vrijheid terug.
Scouts: Wedden dat
Een bekend spel van
televisie, maar ook erg
leuk om bij Scouting te
spelen. Waarbij weddenschappen aangaan en
gokken centraal staat. Dit spel
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wordt individueel of in kleine groepjes gespeeld.
Het spel heeft zes ronden, met in iedere ronde
een andere categorie met daarin zes weddenschappen, zodat er altijd wat te kiezen valt. De
weddenschappen die overblijven, vormen de
laatste ronde.
Explorers: IJs maken
zonder vriezer
Maak een mix van
slagroom en vanillesuiker
met iets van vruchten.
Stop dit in een boterhamzakje en zorg dat dit goed
afgesloten is. Neem een grotere zak en vul die
met fijngeslagen ijsklontjes. Voeg hier een flinke
hoeveelheid zout bij. Stop het boterhamzakje in
de zak met ijsklontjes. Schud goed. Je zult zien
dat het ijs in de grote zak smelt, maar dat het
mengsel met slagroom in de kleine zak bevriest.
Zo kun je zelf vanilleroomijs maken zonder
vriezer.

Nawaka maakt jouw zomer
Wonderschoon!
Het grootste waterkamp van Nederland
keert komende zomer terug naar Zeewolde!
Tien dagen vol met zeilen, roeien en andere
uitdagende activiteiten op en rond het water, samen met heel veel andere scouts uit
heel Nederland. Het thema van de komende
editie? Wonderschoon: samen ontdekken
we de wonderen van onze wereld. Ben jij er
ook bij van 8 tot 17 augustus 2022?

INSCHRIJVEN
De inschrijving voor Nawaka is begonnen! Schrijf je voor 12 december in en
maak gebruik van early bird korting.
Check www.nawaka.scouting.nl voor
meer informatie. Volg @nawaka_nl op
Instagram en Facebook en blijf op de
hoogte van Nawaka 2022.

Roverscouts: Digitale
vlaggenroof
Dit is een digitale versie
van het alom bekende
vlaggenroof, maar nu met
mobiele telefoons.
Verschillende groepjes
moeten met hun mobiele telefoon locaties
claimen. De groep met de meeste locaties heeft
gewonnen.
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